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Aan de leden van EC Noorddijk 
 
 
 
 

Jaarverslag 2021 
 

Dit is alweer het derde niet-financieel jaarverslag van EC Noorddijk. We willen hiermee de leden een 
kort overzicht bieden van het gevoerde beleid en dit tegelijk met het financiële jaarverslag aan de 
ALV voorleggen. 
 
De organisatie 
De eerste helft van 2021 vergadert het bestuur online. Vanaf de zomer, als het weer mag, eerst bij 
Roelf op de veranda en later bij Theo thuis. Vaak is Evert als onze begeleider vanuit GrEK (Groninger 
Energie Koepel) aanwezig bij dit overleg. Werry en Theo volgen in de loop van het jaar diverse 
webinars om de ins en outs van de nieuwe postcoderoosregeling (SCE) te leren kennen.  
Op 13 september houden we een Algemene Ledenvergadering waar de jaarrekening 2020 wordt 
goedgekeurd en we met elkaar windmolens bouwen terwijl we de voors en tegens van windmolens 
(in dit gebied) bespreken. 
 

Het derde dak 
Half januari zijn alle participaties in ons derde dak (Project René Reinders - PRR) gereserveerd en het 
inleggeld wordt vlot betaald. De beschikking van de Belastingdienst is dan ook binnen; startdatum is 
1 januari 2021. Verzekeren wordt steeds moeilijker. Verzekeraars eisen een inspectie door een 
onafhankelijke, gecertificeerde partij, bij aanvang en daarna om de vijf jaar. Commercieel is dat een 
kostbare zaak. We vragen GrEK iemand op te leiden die dit tegen gereduceerd tarief kan doen. 
 

De nieuwe postcoderoos regeling (SCE - Subsidieregeling Collectieve Energieopwekking) 
Aanvankelijk kregen we de business case niet ‘rond gerekend’, maar met de verhoging van het 
subsidiebedrag naar 14,6 cent voor aanvragen die in 2021 gedaan worden, wordt de regeling 
mogelijk ook voor ons interessant. Zeker als we horen dat er mogelijkheden zijn om over de uitkering 
aan de leden geen BTW en geen vennootschapsbelasting te betalen. GrEK heeft een 
businesscasemodel gemaakt. We werken zelf een rekenvoorbeeld uit. Daaruit blijkt dat het 
rendement en de terugverdientijd alleszins vergelijkbaar zijn met de oude regeling. En het grote 
voordeel: de nieuwe regeling is een stuk simpeler. Bestaande leden mogen meedoen, deelname is 
niet meer gekoppeld aan je eigen verbruik en als je verhuist buiten onze postcoderoos mag je 
gewoon blijven deelnemen. Het aantal participaties per deelnemer is in principe onbeperkt, maar er 
is een minimum aantal deelnemers per project gerelateerd aan de omvang. De grootte van het 
project (aantal Wattpiek) wordt begrensd door de eis dat het op een kleinverbruikersaansluiting 
(max 3x80 Ampère) moet passen. Groter mag wel maar dan wordt de subsidie fors lager. 

In april besluit het bestuur onder de leden een peiling te houden of er voldoende belangstelling voor 
een project volgens de nieuwe regeling is. Die belangstelling is overweldigend. Binnen 3 dagen is het 
dak dat we op het oog hebben vol! 
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Het vierde en vijfde dak 
We hadden, dachten we, een geschikt dak gevonden en om niet achter het net te vissen ook een 
subsidieaanvraag ingediend. SCE werkt met een jaarlijkse gelimiteerde subsidiepot, aanvragen 
worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en als de pot leeg is moet je weer een jaar 
wachten, met waarschijnlijk andere subsidiebedragen. 
Bij de bouwkundige inspectie bleek het betreffende dak echter niet sterk genoeg voor zoveel 
zonnepanelen en het zou te duur worden om het zodanig te versterken dat het deze extra last wel 
kan dragen. We zijn toen verder gaan zoeken, maar om geen tempo te verliezen leggen we de ALV in 
september wel een besluit voor, gebaseerd op het rekenvoorbeeld van dit ‘afgekeurde’ dak. 
Omdat de belangstelling voor het nieuwe project zo groot is - alleen al door bestaande leden zijn dan 
meer dan 400 participaties gereserveerd - besluit de ALV om niet alleen voor een vierde dak maar 
ook meteen voor een vijfde dak groen licht te geven. 
 
We zijn dan al in gesprek met een andere dakeigenaar, Robbert van TSO Fietsen BV aan de 
Koningsweg. Ze beschikken over twee daken op tegenover elkaar liggende panden. Het ene dak lijkt 
zonder meer geschikt (met een kleine aanpassing - de lichtstraten vervangen), maar het andere dak 
moet versterkt worden en het is een al wat ouder bitumen dak. Na de nodige onderzoeken en 
berekeningen komt er een flinke investering in beeld om het dak geschikt te maken. Met een kleine 
tegemoetkoming in de kosten onzerzijds is Robbert bereid die investering te doen. De daken worden 
desondanks 15 jaar gratis beschikbaar gesteld voor ons project. TSO lift mee op de gunstige prijs die 
wij voor onze zonnepanelen, omvormers en installatiekosten weten te bedingen met een eigen 
kleinere installatie; daar is op beide daken voldoende ruimte voor. In oktober doen we de subsidie-
aanvragen voor de twee daken de deur uit. Medio november horen we dat die zijn toegekend. Begin 
december zijn we rond met TSO en kunnen we een planning maken voor de realisatie. Enexis geeft 
aan dat ze eind februari 2022 de aansluitingen kunnen maken. Er zijn dan bijna 600 participaties 
gereserveerd. 
 

De (tijdelijke) verlaging van de energiebelasting in 2022 en andere financiële perikelen 
 In mei krijgen we bericht van Energie VanOns (EVO) dat we ongeveer de helft van onze 

vergoeding voor de stroom die we in 2020 aan hen verkocht hebben terug moeten betalen. Dit is 
een gevolg van de systematiek die EVO hanteert. Dat is een forse aderlating en het is de vraag of 
we dat kunnen betalen. Om niet achteraf weer verrast te worden, besluit het bestuur ook een 
offerte bij Greenchoice aan te vragen voor de levering van onze stroom. Helaas zitten we voor de 
lopende projecten 5 jaar vast aan de contracten met EVO en die houden ons daaraan. Maar voor 
het nieuwe project gaan we wel naar Greenchoice, omdat die een vooraf vastgestelde prijs 
betaalt (per half jaar te herzien). Dat geeft meer zekerheid over onze inkomsten. Onze actie 
draagt eraan bij dat ook EVO zijn prijsmethodiek herziet. Dat is goed nieuws voor onze daar nog 
lopende contracten. 

 In onze statuten staat dat we per lid een Ledenrekening bijhouden, waarin staat wat de actuele 
waarde van de inbreng van ieder lid in het kapitaal van de coöperatie is. Na overleg met de 
beheerder van ons boekhoudpakket, Kleisteen, blijkt dat daarin niet mogelijk. Omdat 
participaties buiten de boekhouding om onder de leden onderling gekocht en verkocht worden. 
Alleen de totale waarde van de inleg minus de afschrijvingen wordt vastgelegd. Daarom komt er 
een aparte Excel sheet buiten boekhouding waarin de ledenrekeningen bijgehouden worden. We 
zorgen ervoor dat de aansluiting met de boekhouding klopt. 
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 In de loop van het jaar blijkt de verzekeraar de aansprakelijkheidsverzekering voor ons eerste dak 
stopgezet te hebben omdat de factuur niet betaald is. Door verandering van bank is eerst de 
automatische incasso mislukt en daarna de factuur naar een verkeerd adres gestuurd. Na overleg 
met de deurwaarder is de zaak teruggelegd naar de verzekeraar. Die heeft een nieuwe 
verzekering aangemaakt en de automatische incasso hersteld. 

 In oktober besluit het kabinet de energiebelasting op elektriciteit in 2022 te verlagen als 
(gedeeltelijke) compensatie voor de snel stijgende energieprijzen. Die snelle stijging heeft diverse 
oorzaken (de oorlog in Oekraïne is daar nog niet bij), onder andere de groei van de economie, 
een slechte zomer voor zon- en windenergie en bijna lege gasbuffers na een streng staartje van 
de winter begin februari. De energiebelasting op gas gaat juist omhoog. Leuk voor alle 
Nederlanders, maar funest voor het rendement op onze/alle postcoderoos-projecten. We 
trekken aan de bel bij GrEK, onze koepelorganisatie, maar er gaan (nog) geen alarmbellen af. Ook 
landelijk blijft protest c.q. de roep om compensatie uit. We houden er rekening mee dat, als onze 
inkomsten/reserves het toelaten, we in 2023 de deelnemers aan deze projecten zullen moeten 
compenseren voor een veel lager rendement op hun investering. We doen een beroep op EVO 
om ook een deel van hun reserves daarvoor beschikbaar te stellen. 

 

En dan was er ook nog… 
 Begin januari gaan de opwekverklaringen voor het Project Roelf Mulder (PRM - ons tweede dak) 

voor het eerst de deur uit. Dit project is per 1 mei 2020 gestart. In de laatste acht maanden van 
2020 is ruim 40.000 kWh opgewekt; de totale belastingteruggave bedraagt bijna € 5000,- 

 We ondersteunen de energiewerkgroep Lewenborg, die zich inzet voor de realisatie van een 
warmtenet in de wijk. Een aantal leden en bekenden van het bestuur die in Lewenborg wonen 
worden benaderd om de werkgroep te versterken. Werry en Theo zijn behulpzaam bij o.a. de 
financiën en het opstellen van statuten. 

 In Thesinge wordt een eigen energiecoöperatie opgericht (Eco Thesinge). We blijven wel 
zijdelings betrokken bij de initiatieven van de broers Oosterhuis en de plannen van de gemeente 
Groningen voor dit gebied. 

 In het kader van de privacy wetgeving krijgen we een nieuwe Verwerkersovereenkomst 
toegestuurd door EVO over de uitwisseling en het gebruik van hun gegevens. Samen met ECTB 
(Energiecoöperatie Ten Boer) tekenen we bezwaar aan tegen deze ‘overkill’ aan regelgeving. 
Omdat alle andere coöperaties tekenen doen wij dat uiteindelijk ook maar. 

 De website wordt aangepast naar aanleiding van de nieuwe postcoderoosregeling en tegelijk ook 
op andere onderdelen geactualiseerd en opgeschoond. We besluiten te onderzoeken of we de 
website in een wat moderner jasje kunnen steken. 

 We sturen een brief aan het bestuur van GrEK, waarin we meer aandacht vragen voor (het 
ondersteunen van) de beheertaken van de coöperaties en aandringen op verdere 
professionalisering van de koepel. Later in het jaar krijgen we bericht dat GrEK de begeleiding 
van een aantal coöperaties in de gemeente Groningen overdraagt aan Grunneger Power (GP), de 
grote energiecoöperatie in Stad. We raken onze vaste begeleider vanuit GrEK kwijt. 

 Voor de actie Zet’mop60! schaffen we een warmtebeeldcamera aan. Werry, Anton en Gerrit, 
met support van Abel, draaien proef bij een paar bestuursleden om praktijkervaring op te doen. 
In december kondigen we de actie aan bij de leden. We vragen een kleine vergoeding (€ 30) voor 
het inregelen van de cv-ketel en de radiatoren. 
 


