
Notulen Algemene Ledenvergadering Pekela Duurzaam 11 november 2019  

Aanwezig: Piet Pauw, Jaap Gelling, Harry Gerdes, Peter Bos, Harm-Jan Wageman, Cees 

Bosdijk, Egge Bloem, Michiel Wildeman, Ben v.d. Boom, Jacob Siepel, Coen Oosterveld, Paul 

Inklaar, Inge Dekker en Anja Kluiter 

Afwezig met kennisgeving: Jan van Greven 

1. Opening  

Coen Oosterveld opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. 

 

2. Vaststelling agenda en mededelingen 

Er staat een fout in de agenda bij punt 6. Coen en Jacob zijn niet herkiesbaar, zij zijn vorig jaar al 

herkozen. Dit jaar zijn Inge Dekker en  Jan van Greven herkiesbaar. 

De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Verslag  Algemene Ledenvergadering 16 oktober 2018 

De ledenvergadering in oktober is eigenlijk te laat, volgens de statuten moet dit voor 1 juli plaats 

vinden en dit zal volgend jaar ook zo gepland worden. 

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 16 oktober 2018 wordt vastgesteld. 

 

4. Energietransitie: ontwikkelingen en rol coöperaties 

Coen vertelt dat lokale coöperaties een steeds belangrijkere rol krijgen in de Energietransitie.  Er 

komen steeds meer energiecoöperaties bij, ook binnen onze regio. De coöperaties in Groningen 

hebben zich verenigd in de Groninger Energie Koepel (GREK).  

De GREK is betrokken bij de regionale energiestrategie. Het landelijke klimaatakkoord, moet 

vertaald worden in een regionale strategie. De GREK heeft er voor gezorgd dat we een eigen 

energiemaatschappij hebben “Energie van Ons”. Dit is een energieleverancier op coöperatieve 

basis, de winsten gaan terug naar de coöperaties die met de gelden weer goede dingen kunnen 

doen. Per klant, krijgt de coöperatie € 75,= per jaar van Energie van Ons. 

 

Kort geleden is ook een energieontwikkelaar opgezet “Bronnen van Ons”. Zij ondersteunen 

Pekela Duurzaam bij de ontwikkeling van het zonnepark Pekela. Wij zullen hier voor ongeveer 4 

megawatt in deelnemen op 5 hectare grond. Door “Bronnen van Ons” kunnen wij en andere 

coöperaties aan dit soort projecten meedoen. 

 

Salderingsregeling voor particulieren 

Er komt ander beleid in de toekomst. Dit is nog niet uitgewerkt, maar de contouren worden al 

wel duidelijk. De huidige regeling blijft tot 2023, hierdoor krijg je de volledige energiebelasting 

inclusief BTW terug. De overheid heeft de bedoeling om dit af te bouwen vanaf 2023 tot 2031 tot 

0 €, dus met ongeveer 11 % per jaar. Hier is nog geen besluit over genomen. Men gaat er vanuit 

dat je de investering van zonnepanelen uiteindelijk zonder subsidie in 7 jaren kan terug 

verdienen. 

 

Postcoderoosregeling 

Dit is nu nog een belastingmaatregel, er komt een nieuwe regeling. Bij nieuwe projecten wordt er 

een subsidiebedrag per Kwh beschikbaar gesteld, dit geld wordt dan overgemaakt aan de 

coöperatie. Die moet vervolgens het geld overmaken aan deelnemende verenigingen. Bij het 



project de Spil gaat dit nu nog anders, het belastingvoordeel wordt rechtstreeks aan de 

verenigingen over gemaakt. 

We moeten wel afwachten of de nieuwe regeling gunstig uitpakt en of het misschien slimmer is 

om de oude te blijven volgen of aan de nieuwe regeling mee te doen. De bedoeling is dat de 

nieuwe subsidie per 2021 ingaat. 

Een aantal verenigingen (o.a. LTC Oude Pekela en NIOP) heeft nog geen geld ontvangen. Paul 

Inklaar gaat dit uitzoeken bij Energie van Ons. 

 

5. Vaststelling Inhoudelijk jaarverslag en jaarprogramma 2020  

Het jaarverslag 2018/2019 en jaarprogramma 2020 is voorafgaand aan de vergadering naar alle 

leden toegezonden. Coen licht beide documenten toe. 

 

Project Pekela Geeft Gas 

Het project Proeftuin Boven Pekela en Doorsnee buurt heet nu Pekela Geeft Gas. We hebben 

hiervoor € 4 miljoen subsidie ontvangen, dat geld staat bij de gemeente gestald. Tot dit moment 

hebben 125 huishoudens aangegeven belangstelling te hebben, zij krijgen bezoek van Invent 

voor een woningscan. Een paar weken na de scan krijgen de bewoners bericht, met een 

berekening over de investering, waarna ze kunnen aangeven of ze het wel of niet willen.  

 

Project Zonnepark Pekela 

De gemeente heeft een zonnevisie gemaakt, waar wij ook een bijdrage aan hebben geleverd.  Dit 

hebben we gedaan omdat we het lokaal eigenaarschap willen stimuleren. Eén van de 

initiatiefnemers van het zonnepark (Schoorlemmer) heeft contact met ons gezocht of wij mee 

willen participeren. Wij hebben hierop Bronnen van Ons benaderd om ons hierbij te helpen. 

Mensen uit Pekela kunnen op deze manier meedoen aan het park en we kunnen goedkoper 

stroom leveren. Dit moet allemaal nog verder worden uitgewerkt, we hebben heir 2 

informatiebijeenkomsten over gehad. We willen met werkgroepen gaan werken in de toekomst. 

Tot dusver verlopen de voorbereidingen voorspoedig. De gemeente heeft de vergunningen 

verleend, daardoor konden wij een SDE subsidie-aanvraag indienen. Tennet heeft inmiddels een 

transportvergunning afgegeven. Zodra de subsidie binnen is kunnen we aan de slag. Het kan nog 

wel 2,5 jaar duren voordat het park in bedrijf is. In de tussentijd willen wij ervoor zorgen dat we 

er klaar voor zijn.   

 

Er komt van het complete park een bijdrage van € 52.000 per jaar voor een gebiedsfonds. Het 

wordt nog een politieke discussie wat er met het geld wordt gedaan. 

 

Project betrekken verenigingen 

Binnenkort vindt een gesprek met Noordster plaats. Het zou extra klanten voor Pekela Duurzaam 

en Bronnen van Ons kunnen betekenen, we gaan onderzoeken hoe we dit vorm kunnen geven en 

zowel de vereniging als onszelf kunnen versterken.  We willen in de winter een bijeenkomst 

plannen waarbij we de plannen gaan uitleggen aan de verenigingen.  

 

Er zijn verder geen verslagen over het jaarverslag of het programma en deze wordt hierbij 

vastgesteld. 

 

 



6. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar zijn Inge Dekker en Jan van Greven.  Door het 

bestuur wordt Anja Kluiter voorgedragen als bestuurslid. Statutair bestaat het bestuur uit max. 

7 personen. Gegadigden kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering. 

Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, zowel Inge en Jan worden herkozen. Anja Kluiter 

loopt al een tijdje mee met het bestuur en zij wordt voorgedragen en ook gekozen. 

 

7. Financieel jaarverslag en verslag kascontrolecommissie 

Paul Inklaar geeft een toelichting op het financieel jaarverslag. Door subsidies en projecten zitten 

er soms veel fluctuaties tussen de jaren.  

 

Komend jaar gaan we een gescheiden boekhouding voeren tussen de projecten en de eigen 

organisatiekosten. Er zijn vanuit de leden geen vragen. 

De kascontrolecommissie (Peter Bos en Martin van der Kooij)  hebben de financiële stukken 

gecontroleerd en ze geven het advies aan de vergadering om het bestuur decharge te geven. De 

vergadering gaat hiermee akkoord. 

verkiezing nieuwe kascontrolecommissie 

Martin is aftredend en Peter blijft nog een jaar. Joop Gelling stelt zich kandidaat als nieuw 

kascommissielid en wordt gekozen. 

 

8. Rondvraag 

Vraag vanuit de huurdersorganisatie, wat zou je voor de huurders in Pekela kunnen doen? Daar        

wil de huurdersorganisatie graag een keer met Pekela Duurzaam over willen overleggen. 

Binnenkort wordt een afspraak gepland. 

 

9.  Afsluiting met een hapje en een drankje 

Coen sluit het zakelijke deel van de avond om 21.30 uur af en biedt namens Pekela Duurzaam 

nog een hapje en drankje aan. 

 


