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Concept verslag algemene ledenvergadering coöperatie en stichting 

duurzaam Riel Goirle 19 september 2022 in de Leybron in Riel. 

Aanwezig: 46 leden en vanuit het bestuur Edwin Weijtmans, Guus van der 

Put, en Rob de Bruijn. Ellen den Ouden voor de communicatie. Paul 

Nijskens algemeen projectleider en Ed Ramakers, energiecoach en 

adviseur bestuur. 15 leden hebben zich afgemeld.  

 

 

1. Voorzitter, Rob de Bruijn opent de vergadering en heet 
iedereen van harte welkom. Hij neemt aan de hand van de 

agenda uit bijgaande PowerPoint presentatie de avond met de 
deelnemers door. Vervolgens worden de bestuursleden en overige 

betrokken spelers bij de coöperatie en stichting voorgesteld.  
 

2. Spelregels voor vanavond bij het stemmen. Rob licht toe dat 
bij het voorstel voor de uitkering aan de deelnemers aan de oude 

postcoderoosregelingen, alleen zij mogen stemmen. We hebben 
namelijk te maken met drie groepen deelnemers. De eerste groep 

zijn de deelnemers aan de postcoderoosprojecten bij Van Roessel, 

Van den Abbeelen en Vermeer die vallen onder de zogenaamde 
oude postcoderegeling. De deelnemers bij de recent opgeleverde 

daken La Poubelle en Jan van Besouw vallen onder de nieuwe 
postcoderegeling. En tot slot de deelnemers aan Spinderwind.  

 

3. Verslag algemene ledenvergadering 20 september 2021.  

Naar aanleiding van het verslag wordt de vraag gesteld wat er 

gebeurt met het positief saldo aan het einde van de looptijd (15 

jaar) van het postcoderoosproject. Het bestuur zal dan aan de 

leden een voorstel voorleggen wat er met het saldo kan worden 

gedaan. Twee opties: a. het batig saldo verdelen onder de leden en 

het lidmaatschap van de deelnemers beëindigen. b. voorstel maken 

om het saldo aan te wenden voor een mogelijk nieuw duurzaam 

initiatief wat het bestuur in het voorstel zal toelichten.  

 

Het verslag wordt vervolgens vastgesteld door de vergadering. 
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4. Edwin Weijtmans en Guus van der Put geven vervolgens een 
toelichting over de opbrengsten van de daken uit de oude 

postcoderegeling over 2021 en 2022. De kascommissie heeft 

de jaarrekening en de onderliggende stukken doorgenomen en 
adviseert de ALV om de penningmeester en het bestuur decharge 

te verlenen voor het gevoerde beleid en verantwoording van de 
financiële verslaglegging. De ALV stemt hiermee in met applaus. 

De kascommissie wil ook volgend jaar deze rol invullen. Het 
bestuur bedankt Riky Naaijkens en Corno Botermans voor hun tijd 

en inzet voor deze klus. Mochten er andere leden zijn die ook in de 
kascommissie willen participeren dan kunnen zij dit melden bij de 

voorzitter. (rob.de.bruijn@duurzaamrielgoirle.nl). Vraag van een 
deelnemer om de jaarrekening op de website te publiceren. De 

penningmeester geeft aan dat dit niet gebruikelijk is en we 
hiervoor de kascommissie de boeken laten controleren.  

 
5. Wijziging energieleverancier. Edwin Weijtmans licht toe dat het 

voor de administratieve afhandeling van de jaarlijkse opbrengst het 

erg belangrijk dat als je overstapt dit direct aan ons doorgeeft. 
Daarnaast geeft hij aan dat het raadzaam is om te checken of de 

energieleverancier postcoderegelingen ondersteund omdat je anders 
mogelijk geen teruggave krijgt van de energiebelasting. In sheet 14 

wordt dit verder toegelicht alsmede de margeregeling en mogelijke 
administratiekosten 

 

6. Voorstel verlaging energiebelasting voor de deelnemers aan 
de oude postcoderegeling. Door de verlaging van de 

energiebelasting dalen de inkomsten voor de deelnemers aan de 

oude postcoderegeling. We ontvangen daarentegen een hogere 
vergoeding voor de opgewekte stroom. Het bestuur stelt aan de 

deelnemers van de oude postcoderegeling voor om over de 
opbrengst over 2022 éénmalig de vergoeding per kWh te verhogen 

naar € 0,10. Zo compenseren we de verlaging van de 
energiebelasting. De deelnemers aan de oude 

postcoderoosprojecten stemmen unaniem voor dit voorstel. 

 

Wij hebben over deze problematiek regelmatig overleg met de 

landelijke coöperatie Energie Samen. Zij lobbyen namens de energie 
coöperaties in Den Haag om het effect van de verlaging van de 

energiebelasting voor postcoderoosprojecten te dempen/aan te 

passen. Wil je meer weten kijk op de website van: ‘Energie samen’  
https://zonopnederland.energiesamen.nu/pagina/81/postcoderoosre

geling-pcr 
 

Daarnaast meldt Guus van der Put dat wij scherp de 
contractvervaldatums monitoren van de diverse contracten met 

Greenchoice. Deze verschillen per dak.  

mailto:rob.de.bruijn@duurzaamrielgoirle.nl
https://zonopnederland.energiesamen.nu/pagina/81/postcoderoosregeling-pcr
https://zonopnederland.energiesamen.nu/pagina/81/postcoderoosregeling-pcr
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In de vergadering hebben we aan de hand van ervaringen van de 

leden een mooie discussie gevoerd over de hectische energiemarkt 

waar we helaas allemaal mee te maken hebben.  
 

 

7. Nieuwe postcoderoosprojecten La Poubelle en Jan van 
Besouw. 

 
Edwin Weijtmans geeft aan de hand van de sheets 16 t/m 24 een 

uitgebreide toelichting over de beide daken en de subsidieregeling 
die hierop van toepassing is. We zijn blij dat uiteindelijk de beide 

daken in productie zijn en dat de gemeente Goirle beide daken ter 

beschikking heeft gesteld. Echter het heeft veel tijd en energie 
gekost van alle betrokken partijen.  

 

8. Windmolenpark Spinderwind. In deze algemene 
ledenvergadering kunnen we nog niets melden over de opbrengst 

van dit jaar. De ALV Spinderwind van de 11 aangesloten 
energiecoöperaties moet nog plaatsvinden. Rob de Bruijn zal de 

deelnemers in Riel en Goirle via de mail informeren zodra de ALV 
Spinderwind heeft plaatsgevonden. 

 
9. Activiteiten Stichting duurzaam Riel Goirle. We zijn op zoek 

naar een nieuwe secretaris. Helaas moeten we afscheid nemen van 

John van den Hout. Door de benoeming van zijn partner als 
wethouder in Goirle willen zij belangentegenstellingen voorkomen. 

Op onze website kun je terugvinden wat de rol van de secretaris 
behelst. Mocht je interesse hebben neem contact op met Rob de 

Bruijn of Edwin Weijtmans.  

 

Klimaatpodium 15 oktober. Ellen den Ouden geeft een 

toelichting op het klimaatpodium wat op 15 oktober wordt 
georganiseerd met de bibliotheek en het cultureel centrum Jan van 

Besouw. Gericht op kinderen en hun ouders. Zie verder de 
toelichting op sheets 29 en 30.  

 

Energieloketgoirle.nl. Samen met energiecoöperaties 
Hilverstroom, Hilvarenbeek en DEC  Oisterwijk en de drie 

gemeenten hebben we een digitaal energieloket ontwikkeld. Hier 
kunnen inwoners veel informatie terugvinden over tips om energie 

te besparen en nieuwe ontwikkelingen in het kader van de 
energietransitie. Op dit energieloket is veel informatie te vinden en 

is bereikbaar via de link 
https://energielokethartvanbrabant.nl/riel-en-goirle/ 

 
 

https://energielokethartvanbrabant.nl/riel-en-goirle/
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Op dit moment kunnen we geen nieuwe aanvragen voor de inzet 
van energiecoaches honoreren. We zijn met de gemeente Goirle 

een groot project aan het voorbereiden om inwoners die te maken 

hebben met energiearmoede concreet te helpen met het treffen 
van energie besparende maatregelen in de woning of huurhuis. De 

financiering hiervan komt uit een bijdragen van het RIJK.  
 

Energiecoaches en praktijkervaringen. Vervolgens vertelt Ed 
Ramakers in een boeiend betoog over zijn rol en ervaringen als 

energiecoach. Zie de sheets 32 t/m 41. Hij laat aan de aanwezigen 
ook zien hoe een warmtebeeldcamera voor het maken van een 

warmtescan in de praktijk werkt. Als tip geeft Ed aan dat de 
website van ‘milieu centraal’ veel nuttige tips bevat over het 

verduurzamen van je woning. 
https://www.milieucentraal.nl/over-milieu-centraal/ 

 
 

Samenwerking in de regio hart van Brabant. In de regio Hart 

van Brabant neemt de stichting deel aan de  werkgroep HUB de 
Baars om samen met de betrokken gemeente en 

energiecoöperaties dit plan vanuit de REKS verder vorm en inhoud 
te geven. Daarnaast participeert Paul Nijskens namens de 14 

energiecoöperaties in de regio Hart van Brabant in een werkgroep 
met de drie andere regio’s (energiecoöperaties),BOM en provincie 

om een fonds te vormen om in de opstartfase projecten voor 
grootschalige opwek te financieren. 

 
Postcoderoosprojecten en zon op eigen dak. We hebben nog 

geen nieuw dak of zonnepark in de pijplijn voor een nieuwe 
postcoderoosproject. Er zijn inmiddels weer ruim veertig 

aanmeldingen voor de wachtlijst. Tevens willen we eerst de 
oplevering van La Poubelle en Jan van Besouw evalueren voordat 

we een nieuw project opstarten.  

 
Het aantal aanvragen voor zon op eigen dak nemen enorm toe. 

Robben Groene Energie signaleert daarnaast dat de 
beschikbaarheid van materialen onder druk staat en de prijzen 

maandelijks stijgen.    
 

Rondvraag en sluiting. 
In de rondvraag spreken we af dat we in dit verslag opnemen (zie 

punt 3 van dit verslag) wat er na afloop van de looptijd van een 
postcodeproject met het saldo wordt gedaan. Van de rondvraag 

wordt verder geen gebruik gemaakt. De PowerPoint en concept 
verslag zal aan alle genodigden via de mail worden gedeeld. De 

voorzitter sluit de vergadering af met dank aan alle aanwezigen.  
 

 

https://www.milieucentraal.nl/over-milieu-centraal/

