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Datum: 19 mei 2020 
Locatie: videoconference via Google Meet 
 
 
Aanwezige leden:Jacob Boele, Maaike Bruggink,Renee Herfkens-van der Eijk,Gerhard Hof, Bouwe 
Hofstee, Marjolijn van der Horst, Alex van Kampen, Eva Meijssen,Eva Maaskant-Nagel, Piet Paul 
,Sido Sinnema,Ronald van Tongeren, 
Afmelding ontvangen van: Rik Peeters, Christiaan Kruiswijk, Denise Visser, Mike Zehl,Joseph 
Toonen  
Aanwezig namens bestuur 2030.nu: Guus Ydema (voorzitter), Nol Herfkens (secretaris), Eelco 
Boers (penningmeester),Esther Hardi (lid),  
Aanwezig namens 2030.nu: Annet Koops, Frans te Braake, 
Gast: Sjoerdsje Mensonides van OM | NIEUWE ENERGIE 
 
 

1. Opening door de Voorzitter/vaststelling agenda 
De voorzitter, Guus Ydema, heet iedereen welkom en legt de spelregels van de 
videovergadering uit. Ieder is akkoord dat vergadering wordt opgenomen voor 
verslaglegging 

2. 
 
 

Vaststelling notulen ALV 2019 
Notulen worden zonder commentaar vastgesteld 

3. 3.1.Jaarverslag 2019 
Wordt kort uitgelegd door secretaris en is te vinden onder stukken op website 2030.nu 
 
3.2 Toelichting en vaststelling jaarrekening 2019 
Door penningmeester uitgelegd en te vinden op website 2030.nu onder ALV 2020.  
Aantal commentaren: 
. PCR Polder Nijenrode: afschrijving basis: de installatie heeft geen restwaarde na 15 jaar 
. Startdatum oktober 2019 ipv verwachting maart 2019 door late aansluiting Stedin. 
Daardoor zijn rond €3000 aan inkomsten gemist in 2019. Hiervoor wordt claim bij Stedin 
ingediend. 
. kWh verkoop levert €0,05/kWh en een OM bijdrage van €265/maand 
. Er wordt een reserve  van €10.000 gevormd van 2020-2030 om na 10 jaar de omvormers 
te kunnen vervangen. 
. Op de vraag van Gerhard Hof of het boekjaar voor PCR Polder Nijenrode kan samenvallen 
met het kalenderjaar, meldt de secretaris dat momenteel met de Belastingdienst wordt 
gesproken om de ingang van de “energiebelasting teruggave regeling” te verschuiven van 1 
april 2019 naar 1 oktober 2019 teneinde de volle 15 jaar productie van deze regeling 
gebruik  
 
 
 



3.3 Verslag Kascommissie 
Bouwe Hofstee heeft samen met  commissielid Joseph Toonen de jaarrekening onderzocht, 
aanwijzingen gegeven om cijfers nog beter inzichtelijk te maken en rapporteert dat de 
cijfers een getrouw beeld geven van de financiën van de coöperatie. 
 
3.4 Decharge bestuur 
De ALV verleent op basis van het verslag van de kascommissie onder digitaal applaus 
kwijting aan de bestuurders.  
De Voorzitter dankt de leden van de Kascommissie voor hun gewaardeerde inspanningen 
en bedankt de penningmeester voor al zijn vele en voortreffelijke werk. 

4. Benoeming bestuurslid 
Esther Hardi stelt zich voor aan de leden, vermeld haar motivatie om in eigen buurt met de 
bewoners van Stichtse Vecht aan de energietransitie te werken.De vergadering is akkoord 
met haar toetreding tot het bestuur. 

5. Lidmaatschap  
Voorzitter presenteert mogelijkheden voor een nieuwe structuur van 2030.nu, waarbij de 
verschillende activiteiten worden ondergebracht in een coöperatie voor zonnevelden en een 
voor PostCodeRoos projecten om de ongelijksoortige risico’s ook juridisch te scheiden. 
Er komt dan een overkoepelende coöperatie voor de “€10 leden” . 
De presentatie van de voorzitter is te zien op de website onder stukken ALV 2020. 
 

6. Het jaar 2020 
Voorzitter schetst vooruitzichten en ontwikkelingen in 2020.  
.Samen met Duurzame Vecht wordt gewerkt aan verdere energiebesparing , wijkaanpak 
voor energietransitie, beleidsondersteuning en beleids input op energiegebied voor 
gemeente SV. 
.Samen met ECUB wordt gewerkt aan zoeken naar zonnedaken, die zowel eigen gebruik 
bedrijven als ruimte voor PCR projecten bieden.Dit alles in het streven naar 50% 
participatie van de bevolking in de toekomstige energievoorziening. 
.RES U16: belangrijk thema, met 20 utrechtse coöperaties inbreng van participatiegedachte 
bij de energietransitie in ons deel van onze provincie  
. Projectbureau voor deze coöperaties wordt momenteel voorbereid, waardoor er een 
provinciaal  professioneel bureau komt om de coöperaties te ondersteunen bij nieuwe 
projecten. 
. Lobby voor PCR projecten: Voorzitter is betrokken bij lobby bij EZK om PCR projecten te 
blijven behouden door  simpeler administratie procedure en een goede overgangsregeling. 
. SDE++: regeling wordt gewijzigd en zou beter moeten gaan werken voor zonnedaken. 
.Energieprijzen: momenteel zeer volatiel, zowel gas als elektriciteit. E-prijs tendeert naar 
2-3ct/kWh . 
 
Benoeming 2 leden Kascommissie 2019  
Er zijn 2 leden in de kascommissie benoemd.Dat zijn Bouwe Hofstee en Joseph Toonen, die 
uittreedt. Maaike Bruggink meldt zich aan om samen met Bouwe Hofstee de kascommissie 
voor 2021 te vormen. 
 
 

7. Projecten 
 
7.1 Status PostCodeRoos project Polder Nyenrode  



De constructie van PostCodeRoos (PCR) project Polder Nyenrode was klaar in april 2019. 
Stedin voor de aansluiting van de elektriciteit combineerde de aansluiting van de boerderij 
met de aansluiting van PCR polder Nijenrode zonder 2030.nu darover in te lichten. Hierdoor 
werd PCR pas in oktober 2019 aangesloten  
Het project is binnen het budget afgerond volgens de offertes die door Groenpand zijn 
gemaakt. Wel is binnen de begroting het vermogen iets hoger geworden; de panelen waren 
voor 270 Wp (wattpiek) per paneel aangeboden en zijn geleverd met 275 Wp. Dus een 
kleine verbetering van de business case.  
De BTW wordt terugbetaald, dus wij betalen geen BTW.  
Aan het eind van het productie jaar wordt er een verklaring uitgegeven voor de energie die 
geleverd is per paneel. De coöperatie beveelt aan om om te schakelen naar 
energieleverancier OM Nieuwe Energie die de energiebelasting gratis teugvraagt bij de 
belastingdienst. 
 
7.2 Project zonneveld Loenersloot 
Samen met partner Begro (ieder 50%) wordt een project van 33 ha in concept 
aangevraagd  voor vergunning. 
Project wacht op beleid gemeente SV waar en onder welke voorwaarden zonnevelden 
mogelijk zijn in SV. 
 
 
 

8. Presentatie OM |Nieuwe Energie door gast Sjoerdsje Mensonides 
2030.nu is lid van deze coöperatieve energiemaatschappij, waardoor het mogelijk is onze 
geproduceerde stroom via OM Nieuwe Energie aan onze leden terug te leveren. 
OM Nieuwe Energie regelt de certificaten voor de geproduceerde stroom in 2019 uit ons 
Postcoderoosproject Polder Nijenrode. Dit geldt voor de leden, die OM Nieuwe Energie als 
energieleverancier hebben. Indien leden andere energieleveranciers hebben, ontvangen zij 
van 2030.nu een factuur van €25,- voor de elektriciteits afrekening en €25,- voor de gas 
afrekening (conform ledenovereenkomst). OM Nieuwe Energie regelt de eventuele overstap 
van energiemaatschappij 
De presentatie van OM staat op de website onder ALV2020 

9. Wat verder ter tafel komt 
Geen onderwerpen 

10. Rondvraag 
Geen vragen 

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar digitale aanwezigheid. 
De videocall verliep uitstekend, mede door de mogelijkheid te chatten, waardoor vragen 
zonder onderbreking goed behandeld konden worden. 
De sfeer was positief en vergadering was binnen de gereserveerde tijd afgelopen 

 
 
 
 


