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Aan de leden van EC Noorddijk 
 
 
 
 

Jaarverslag 2020 
 

Over 2019 hebben we voor het eerst een niet-financieel jaarverslag gemaakt. Ook over het afgelopen 
jaar 2020 willen we de leden een kort overzicht bieden van het gevoerde beleid en dit tegelijk met 
het financiële jaarverslag aan de ALV voorleggen. 
 
De organisatie 
Eind 2020 is ons ledenaantal verdubbeld: van 45 naar 90 leden. Vanaf september 2019 hebben we 
ook een vierde bestuurder, Bas Hoorn. 
In verband met corona vergadert het bestuur vanaf 20 maart online; in de zomer een paar keer live 
op 1,5 meter afstand en vanaf okt weer online. Door corona stellen we de ALV van mei uit; 21 sept 
wordt de ALV wel gehouden. We spelen het We Energy spel dat inzicht geeft in de complexe 
besluitvorming over de energietransitie (wat moet waar komen en in welke hoeveelheden en liefst 
niet in mijn achtertuin). 
In de zomer beginnen we met het opstellen van een takenlijst van wat de bestuursleden doen. Op 
die manier willen we een beter overzicht krijgen van wat er allemaal gebeurt, maar ook om een 
aanzet te maken om taken van elkaar over te kunnen nemen (dubbele bezetting) en om in de 
toekomst te kunnen professionaliseren, bijv. door uitbesteding van taken. 
Tegelijkertijd starten we met het ontwikkelen van een visie om meer richting te (kunnen) geven aan 
zaken waar we ons in de toekomst voor in willen zetten of prioritiet aan willen geven. 
In het najaar krijgen we het verzoek om samen te gaan met EC Lewenborg i.o. We kiezen ervoor 
Lewenborg als zelfstandige energiecoöperatie in de benen te helpen. 
We vragen e-Herkenning aan om als bedrijf/coöperatie digitaal zaken te kunnen doen (o.a. voor het 
aanvragen van Garanties van Oorsprong = groencertificaten). 

Het tweede dak 
De besluitvorming en voorbereidingen voor ons tweede zonnedak op de loods van Roelf Mulder 
hebben al in 2019 plaatsgevonden. Eind januari is de helft van de uit te geven participaties 
gereserveerd en starten we met de realisatie. 27 januari organiseren we een informatieavond over 
het tweede dak in Het Dok. 
11 maart vindt een extra bestuursoverleg plaats: door corona kan de beoogde leverancier niet op tijd 
leveren; China zit op slot en daar moeten ‘onze’ panelen vandaan komen. Gelukkig hebben we snel 
een nieuwe leverancier gevonden die uit voorraad kan leveren. Het gaat wel om andere panelen en 
daardoor moet de bestaande installatie op het dak van Roelf vervangen worden, zodat het technisch 
en esthetisch één geheel is (wel 2 verschillende aansluitingen). De meerkosten daarvan kunnen we 
binnen het budget opvangen. De prijs van de benodigde verzekeringen is inmiddels fors gestegen en 
bovendien stelt de verzekeraar waar ons eerste dak is ondergebracht een (dure) keuring als 
voorwaarde. We gaan in zee met Univé die (nog) geen keuring eist. 
Omdat er leden zijn die panelen/participaties in het eerste dak bij willen kopen en anderen die willen 
verkopen, zetten we een ruilbeurs op touw. Liefst zien we dat van ieder lid alle participaties in 
hetzelfde dak zitten. Dat lijkt aardig te lukken. De uitruil gaat rechtstreeks tussen leden (dus niet via 
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de boeken van de coöperatie). Om de ledenrekeningen (= aandeel van ieder in het kapitaal van de 
energiecoöperatie) correct bij te houden zal daar nog een oplossing voor gevonden moeten worden. 
Van de installatie door Enie.nl zijn foto’s en een video (met drone!) gemaakt. 
1 mei is het tweede dak operationeel, met inzet van eigen arbeidskracht om op het laatst alles rond 
te krijgen. De opening van het tweede dak stellen we uit tot later als de corona-maatregelen weer 
versoepelen; dat wordt 20 juni met een beperkte groep gasten en een feestelijk tintje. Een 
gelegenheidsorkest uit Noorddijk brengt een zelf gecomponeerd clublied ten gehore! De wethouder 
wordt gevraagd (en toegezegd) voor de officiële ingebruikstelling van de installatie, maar is op de 
bewuste dag verhinderd en de programmamanager energietransitie van de gemeente Groningen 
vervangt hem. De ceremonie is ook online thuis te volgen. 
Om geen risico’s te lopen besluiten we toch beide daken te laten inspecteren. De resultaten van de 
keuringen worden slecht opgepakt door beide installateurs. Een pittig gesprek is nodig om hun 
aftersales te verbeteren voordat we met één van beiden voor een 3e dak in zee gaan. 

Het derde dak 
In april ontvangen we een eerste melding dat Reinders Reclame BV belangstelling heeft om 
zonnepanelen op zijn dak te leggen in samenwerking met ons. We gaan praten. 
Dat wordt een prettig gesprek en Reinders wil zelf ook flink deelnemen. In mei pakken we meteen 
door met ons derde dak. De vraag is vooral hoe we in corona-tijd nieuwe leden werven. Bas stelt 
voor meer gebruik te maken van sociale media en een Facebook-pagina aan te maken. De eerste 
offerte komt 20 mei binnen; de meerkosten - omdat het een plak dak betreft - vallen erg mee.  
Eind augustus is er weer een extra bestuursoverleg omdat duidelijk is geworden dat we ons derde 
dak voor 1-1-2021 gerealiseerd moeten hebben willen we nog gebruik kunnen maken van de oude 
regeling (zie onder kopje Nieuwe postcoderoosregeling). Voldoende deelname blijft de hamvraag. 
We besluiten het voorstel voor een derde dak conform de oude regeling wel aan de ALV van 21 sept 
voor te leggen en de voorbereidingen voortvarend ter hand te nemen. Qua planning en financiering 
moet het kunnen. We besluiten ook een garantie af te geven voor een terugverdientijd van 6 jaar 
omdat uit berekeningen blijkt dat de energiebelasting op elektriciteit de komende jaren (licht) blijft 
dalen en pas na 2028 weer iets stijgt. Ook dat voorstel wordt aan de ALV ter goedkeuring voorgelegd. 
In september starten we met de werving via de lokale bladen; voor het eerst ook de Garmer en 
Thesinger Expres. En we staan op een informatiemarkt in Thesinge op 10 oktober. 
24 nov gaat ons derde dak in productie. Het project (PRR) start formeel op 1 januari 2021. Er zijn 
opstartproblemen met de omvormers en het doorgeven van de standen. En met het aanvragen van 
Garanties van Oorsprong; de site ‘pikt’ onze gegevens niet, hoewel die wel kloppen. 

De nieuwe postcoderoos regeling (SCE) 
Het is al langer duidelijk dat de bestaande postcoderoos regeling gaat verdwijnen. In een brief aan de 
Tweede Kamer dd. 25 mei 2020 schetst de minister de contouren van de nieuwe regeling. Het wordt 
een subsidieregeling waarbij de subsidie rechtstreeks wordt uitgekeerd aan de energiecoöperaties. 
15 jaar lang een vast bedrag. Dus niet meer afhankelijk van de hoogte van de energiebelasting en 
geen ‘gedoe’ meer met energieleveranciers. Ook de koppeling aan het eigen verbruik wordt 
losgelaten. Maar er is aanvankelijk ook nog veel onduidelijk. Bovendien is er maar een beperkt 
budget beschikbaar en het subsidiebedrag is in eerste instantie te laag om een rendabel project te 
draaien.  
De ingangsdatum wordt op 1 januari 2021 gezet. Er komt geen overgangsregeling voor lopende 
projecten; die blijven onder het oude regiem vallen voor de resterende duur. We maken haast om 
ons derde dak (volgens de oude regeling) vóór die datum operationeel te hebben. 
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Na een stevige lobby van de coöperatieve beweging wordt het subsidiebedrag voor projecten die in 
2021 starten verhoogd naar 14,6 ct. Daar kunnen we wat mee! En de nieuwe regeling gaat pas in per 
1-4-2021. Tot die datum kunnen nog projecten volgens de oude regeling aangemeld worden. Dat 
geeft wat lucht, maar wij liggen dan al op stoom. 
Een mooie bijkomstigheid van de wijziging is dat de Belastingdienst eenmalig toestaat om oude 
projecten gelijk te trekken met een belastingjaar, zodat vanaf 1-1-2021 alle drie onze daken op zelfde 
datum (1-1) afgerekend kunnen worden. 

En dan was er ook nog… 
 De Innovatiecommissie komt 6 jan bijeen over warmtenetten; de ontwikkelingen in Zuidwolde en 

Lewenborg worden geschetst door de voorzitters van deze energiecoöperaties (i.o.); er zijn 21 
aanwezigen. De volgende bijeenkomst over biogas gaat niet door; corona speelt ons parten, 
maar in de voorbereidingen wordt ook duidelijk dat biogas voor ons geen haalbare kaart is. 

 In een informatieavond van GrEK (Groninger Energie Koepel) over RES (Regionale Energie 
Strategie) wordt veel duidelijk over de inhoud en het proces. Het gaat om de invulling van het 
Klimaatakkoord voor het deelgebied “Gebouwde Omgeving” (elektriciteitsproductie op land en 
de warmtevraag voor woningen en bedrijven/van het gas af). De gemeenten en provincie zijn 
aan zet; de energiecoöperaties spelen nauwelijks een rol in het geheel. Door corona onttrekt het 
hele vervolg zich aan het zicht; de tweede ronde wordt ‘in stilte’ afgehandeld. 

 9 januari organiseren we een kennismakingsbijeenkomst met aangrenzende energiecoöperaties. 
Later in het jaar gevolgd door de eerste regiotafel voor alle energiecoöperatie in de gemeente 
Groningen (15 stuks!); een goed initiatief van GrEK/Evert. De bedoeling is een paar keer per jaar 
de ontwikkelingen op energiegebied met de gemeente (wethouder) aan tafel te bespreken. 

 We doen onderzoek naar de mogelijkheden voor kleine windmolens, maar komen tot de 
conclusie dat de business case daarvoor niet uit kan. 

 We leggen contact met de broers Oosterhuis aan de Lageweg in Thesinge. Zij willen een bijdrage 
leveren aan de energietransitie en zoeken samenwerking met een energiecoöperatie. De ideeën 
van Oosterhuis worden met de gemeente en met Dorpsbelangen Thesinge besproken. Het 
sleutelwoord is draagvlak. Onze interesse betreft vooral de mogelijkheden voor windenergie in 
dit gebied. Bas gaat de ontwikkelingen in Thesinge voor ons volgen. 

 Overleg met energiecoöperatie Lageland (CDL) en andere aangrenzende energiecoöperaties over 
plannen van de gemeente Groningen voor een groot zonnepark in de polder Lageland. Door de 
gemeentelijke herindeling wordt Lageland geconfronteerd met een 250 ha grote zonneweide in 
hun achtertuin zonder daarin (voldoende) gekend te zijn. Een gezamenlijk standpunt gaat naar 
de gemeente met als strekking dat Groningen de participatie door omwonenden serieus moet 
nemen, ook als het om eigen plannen van de gemeente gaat. De gemeente wordt uitgenodigd 
voor nader overleg. N.a.v. deze brief vindt overleg met de verantwoordelijk wethouder plaats. 

 We tekenen een steunverklaring voor een (landelijke) subsidieaanvraag door Ecovat die een 
warmtenet in Lewenborg willen ontwikkelen. De steunverklaring wordt ook ondertekend door de 
provincie, de gemeente, het waterschap, Golvend Lewenborg en twee woningcorporaties. 

 De vergoeding voor onze stroom (verkoop aan Energie VanOns) in 2019 valt lager uit in verband 
met gedaalde energieprijzen; we moeten een klein bedrag aan EVO terugbetalen. 
 


