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Notulen 
 
5e ALV Coöperatie Buurtstroom Energie-U  
 
Datum:   
Plaats:  
Aanwezigen: 
 
 
 
 
 

28 juni 2021 
Online 
Renske Zwart (voorzitter), Rama Jagerman (penningmeester), Machiel 
Van Dalen (secretaris), Luc Adolfse (algemeen bestuurslid), Pieter Duif 
Verhoeven (algemeen bestuurslid), Denice Kooymans (algemeen 
bestuurslid), Stella Eitjes (Energie-U), Niels Rennen 
(kascontrolecommissie), Maaike Hermse (Manager Buurtstroom). 
Voor de overige aanwezigen zie de presentatielijst.

 
1. Opening  
 
Renske Zwart opent de 5e ALV en heet iedereen welkom. In de chat staat een Mentimeter link en 
code. Op deze manier kunnen de aanwezige aangeven van welke centrale ze zijn zodat iedereen een 
ideeën krijgt van de aanwezige deelnemers.  
 

• Vaststellen agenda 
Renske doorloopt de agenda. 
 
Gevraagd besluit: Het bestuur vraagt de vergadering om de agenda ALV 28 juni 2021 goed te keuren 
en vast te stellen.  
 
Besluit: de agenda ALV 28 juni 2021 is goedgekeurd en vastgesteld.  
 

• Mededelingen en vragen 
In de corona-tijd gaat alles iets anders. De leden is gevraagd hun mededelingen en vragen voor de 
ALV te mailen naar het bestuur. De ingekomen mededelingen en vragen worden bij het betreffende 
agendapunt opgepakt.  
 
Ingekomen mededelingen  

- Jan Korff, wil graag met het bestuur sparren over verwantschap initiatieven.  
Ingekomen vragen: 

- Aike van der Hoeff, agendapunt jaarverslag 2020.    
- Ria, agendapunt jaarverslag 2020.    

 
Renske vraagt of er nog meer mededelingen en vragen zijn. Tot nu toe zijn er geen andere 
mededelingen en vragen. Mochten aanwezige toch nog vragen hebben, kunnen deze in de chat gezet 
worden. Deze worden dan ook opgepakt bij het betreffende agendapunt.  
 

• Het bestuur stelt zich voor 
Renske Zwart, voorzitter. 
Luc Adolfse, algemeen bestuurslid. Pijler communicatie 
Pieter Duif Verhoeven, algemeen bestuurslid. Pijler verbinder Energie-U.  
Machiel van Dalen, secretaris. Pijler projecten. 
Rama Jagerman, Penningmeester  
Denice Kooymans, algemeen bestuurslid. Pijler professionalisering.  
 
Namens het bestuur zit Renske de ALV voor. 
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• Vaststellen Notulen Algemene Leden Vergadering (ALV) 13 juli 2020  
Renske loopt de notulen (bijlage 1 van de vergaderstukken) pagina voor pagina door met de 
aanwezige. Er zijn geen op -/ of aanmerkingen.  
 
Gevraagd besluit: Het bestuur vraagt de vergadering om de notulen ALV 13 juli 2020 goed te keuren 
en vast te stellen. 
 
Besluit: De notulen ALV 13 juli 2020 is goedgekeurd en vastgesteld.  
 
2. Coöperatie Buurtstroom Energie-U  
 

• Jaarverslag 2020  
Rama geeft namens het bestuur de leden van Buurtstroom een terugkoppeling over het jaar 2020. Er 
zijn twee nieuwe Buurtstroomcentrales opgericht in 2020: 

- Opening Buurtstroom Griftkwartier 3, juni 2020  
- Opening Buurtstroom IJsselstein De Oever, december 2020 

Ook in 2021 is er al een nieuwe Buurtstroomcentrale opgericht: 
- Opening Buurtstroom Rehobothkerk, februari 2021 

 
In bijlage 2 van de vergaderstukken, het overzicht draaiende Buurtstroomcentrale. Daar staat per 
Buurtstroomcentrale de totale opbrengst van het afgelopen kalenderjaar. In dit overzicht wordt ook 
een vergelijking gegeven van de werkelijke stroomopbrengst t.o.v. ingeschatte stroomopbrengst in 
de businesscase. Aangezien deelnemers meedoen met een verschillend aantal zonnepanelen, is 
ervoor gekozen om de financiële stand van zaken per paneel weer te geven. Voor uw persoonlijke 
resultaat kunt u de weergegeven bedragen vermenigvuldigen met het aantal panelen dat u heeft. 
Wel zijn er ook per paneel kosten voor Buurtstroom, dit zijn o.a. administratiekosten.  
 
Voorbeeld: De Arm in Hoograven. Er is zichtbaar wat de productie is per jaar, voor Arm is dat 
ongeveer 60.000 kWh. Rechtsonder is de productie vergeleken met de business case. In dit geval is er 
meer geproduceerd dan de business case.  
 
Alle centrales hebben in 2020 meer opgeleverd dan de business case, behalve helaas Bunnik. Door 
storingen in de zomermaanden is de productie daar 1% minder dan vooraf begroot. Er is gewerkt om 
betere monitoring te realiseren. Belangrijk voor deelnemers van de oude postcoderoosregeling 
(geldt voor alle huidige centrales) is dat een aanzienlijk deel van de opbrengsten via de 
energiemaatschappij gaat en een kleiner deel van de opbrengsten en kosten via Buurtstroom lopen. 
In de financiële overzichten wordt ook dit weergegeven en toegelicht.  
 
Tijdens de vorige ALV (ALV 2020) is de standaard werkwijze ‘uitkeringen aan deelnemers’ 
vastgesteld. Deelnemers de Arm ontvangen dit kalenderjaar een uitkering van maar liefst € 61,11 per 
paneel. Deze uitkering is relatief groot, omdat naast het opgebouwde resultaat er ook een groot 
startvermogen was. Eens in de drie jaar wordt er een uitkering gedaan. Voor De Arm zal de uitkering 
in Q3 plaatsvinden.   
 
Rama behandeld de door deelnemers gestelde vragen: 
 

1. Vraag Bert Portman: Worden de panelen gereinigd?  
Rama: Dit wordt niet standaard uitgevoerd. Bij inspecties wordt gekeken of het nodig is. Zo ja, dan 
wordt er een bedrijf voor ingeschakeld. Aanvulling Machiel: We moeten dan zorgen voor een offerte 
van een gespecialiseerd bedrijf om ze schoon te maken.  
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2. Vraag Aike van der Hoeff: agendapunt jaarverslag 2020: De financiële opbrengst van onze 
panelen (5) over 2020 viel mij tegen. Als ik het nakijk blijkt dat de energiebelasting die wij 
over 2019 terugkregen 0,1235 euro was, en over 2020 0,1141 euro. Blijkbaar wordt het 
bedrag dat wij per kwh terugkrijgen lager, is mijn conclusie. Ik kan er echter niets over vinden 
op het web. Ik heb alle stukken voor de ALV doorgelezen, maar nergens staat iets over dat 
deze ontwikkeling (het bedrag per kwh wordt lager) gaande is. Ervan uitgaande dat het 
inderdaad lager wordt, verwacht ik dat op een ALV hierover gesproken wordt. Komt dit aan 
de orde? 

Rama nodigt Aike uit deze vraag één op één te beantwoorden. Deze vraag gaat over de 
energiebelasting teruggave. In 2019 was dit een hoger bedrag dan in 2020. Relevante informatie 
hierover kan bekeken worden via de volgende link: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_bel
astingen/belastingen_op_milieugrondslag/tarieven_milieubelastingen/tabellen_tarieven_milieubelas
tingen?projectid=6750bae7%2D383b%2D4c97%2Dbc7a%2D802790bd1110 De trend is dat de 
energiebelasting op elektriciteit omlaaggaat, dit komt door de politiek. Na verwachting zet deze 
trend nog wel verder door.  
 

3. Vraag Aike van der Hoeff: Hoe kan ik, uitgaande van het overzicht van de actieve centrale 
waarin onze panelen liggen (Griftkwartier1) berekenen wat wij terugkrijgen? Het lukt mij niet 
om op de een of andere manier met de getallen die daar staan uit te komen op het bedrag 
dat wij terugkrijgen (134,35 o.b.v. 5 panelen). 

Rama: Het te ontvangen bedrag via de energiemaatschappij loopt (voor Griftkwartier 1) steeds voor 
een periode van juni t/m mei. Dat is dus opgebouwd uit tarieven van 2 kalenderjaren. In het jaarlijkse 
overzicht van bv Greenchoice is dit transparant weergegeven. Dit kan per energieleverancier 
verschillen. Voor de ALV is het een erg gedetailleerde vraag. Rama wil namens het bestuur het een 
keer doornemen met Aike van der Hoeff. 
 

4. Vraag Ria: Ik ben benieuwd naar de voortgang van de (ver)bouwplannen in Zuilen. 
Rama heeft het nagevraagd bij de gemeente. De verbouwing is ingewikkelder dan eerst voorzien 
was. Concrete (definitieve) plannen zijn nog niet gedeeld. Er wordt door de gemeente gekeken naar 
een scenario dat de panelen er tijdelijk af moeten. Mocht dat het geval zijn gaan de gemeente en 
Buurtstroom in gesprek. 
 

5. Vraag Ria: Waarom zijn de gemiddelde opbrengsten zo verschillen. BV Werkhoven +16% 
Rama: 16% betekent dat het meer oplevert dan de berekende business case. De percentages kan je 
dus niet met elkaar vergelijken. Wellicht kan je zeggen dat er met de business case toen voorzichtig 
gerekend is. Ook wordt dat hardware steeds beter. Ondanks dat is het bestuur ook van mening dat 
het percentage bij Werkhoven hoog is.  
 
3. Financiën  
 

• Jaarrekening 2020 
Rama doorloopt de jaarrekening pagina per pagina (bijlage 3 van de vergaderstukken). Er is extra 
aandacht voor de winst en verliesrekening. In 2020, 19.520 euro verlies. Het kapitaal wat mensen 
storten wordt in 15 jaar afgeschreven, om geen winstbelasting te betalen. Dus om te weten of het 
goed gaat met de coöperatie, hoor je de afschrijving op kapitaal buiten beschouwing te laten. Zonder 
deze afschrijving maakt de coöperatie winst en groeit het vermogen. 
Verder is het mogelijk om coöperatie breed, de kosten en opbrengsten met elkaar te vergeleken. Dit 
is goed in evenwicht met elkaar. Als er detailvragen zijn kan dat één op één met Rama opgepakt 
worden.  
 
Renske vraagt aan de deelnemers of er nog vragen zijn over de jaarrekening: 
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1. Vraag Willem Eijdems: waarom zijn er geen kosten per paneel in de berekening 
meegenomen?  

Rama: Er staan enkel op twee plekken kosten; via Buurtstroom en de energiemaatschappij. De 
meeste energiemaatschappijen brengen geen administratieve kosten in rekening, daarom hebben 
we dit als aanname op 0 gezet. 
 

2. Vraag Wilma: waarom zijn de coöperatie brede opbrengsten minder dan vorig jaar? 
We ontvangen van de gemeente Utrecht grote bedragen op het moment dat we een project starten 
en afronden. Dit zorgt voor verschillen in opbrengsten tussen de jaren. Daarnaast hebben we 
afgeschreven op subsidies, omdat VvE projecten niet doorgegaan zijn.  
 

• Behandeling Verslag Kascommissie 
Aanbeveling van de kascontrole: een coöperatie brede begroting. Dit is dit jaar voor het eerst 
opgemaakt. Verzoek van Rama aan Niels Rennen (kascommissielid) om een toelichting te geven 
(bijlage 4 van de vergaderstukken).  
 
Niels Rennen: We hebben een paar sessies gehad over het jaarverslag, de conclusie is dat het er 
keurig en netjes uitziet. Bepaalde dingen waren online vanwege corona. Ook is er gekeken naar de 
risico’s die de kascommissie zag, maar dit is een aanbeveling die we niet hier in detail zullen 
behandelen. Rama heeft daar een goed antwoord op gegeven, dus dit is in orde. Er is met Rama 
gesproken over het opmaken van een jaarbegroting met coöperatie brede kosten, deze is reeds 
opgenomen in deze ALV. Centrale specifiek is dit niet nodig, omdat dit al in de business case is 
opgenomen. 
 
Renske vraagt aan de deelnemers of er nog vragen zijn over het verslag klascommissie: 

1. Vraag Ria: overtekening op pagina 3 in de jaarrekening, wat betekent dit woord?  
Rama: Het staat bij postcoderegeling onder de risico’s. Dan wordt er meer aangevraagd dan er 
beschikbaar is. Aanvulling Stella: het gaat om projecten in de nieuwe postcoderoosregeling, niet de 
oude.  
 

• Vaststelling Jaarrekening 2020 
Gevraagd besluit: Het bestuur vraagt de vergadering de jaarrekening 2020 goed te keuren en vast te 
stellen.  
 
Besluit: de jaarrekening 2020 is goedgekeurd en vastgesteld.  
 
Rama bedankt de boekhouder. 
 

• Samenstelling Kascommissie 
Rama bedankt de kascommissie voor hun inzet, de feedback en tips. Niels Rennen is twee jaar 
kascommissielid geweest en treedt uit de kascommissie. Elly Ros heeft één jaar de kascontrole 
gedaan en heeft aangegeven zich nog één jaar kandidaat te willen stellen.  
 
Het idee is de kascommissieleden maximaal twee jaar in de kascommissie zitten. Er is gevraagd of er 
nieuwe mensen willen intreden, Marijn Krijgsman heeft zich kandidaat gesteld; deelnemer van de 
centrale Werkhoven, penningmeester op een school dus ervaring met jaarstukken en enthousiast om 
de kascontrole te doen voor Buurtstroom 
 
Renske vraagt of er nog maar aanwezige zich kandidaat willen stellen. Er zijn verder geen kandidaten.  
 
Gevraagd besluit: Het bestuur vraagt de vergadering om akkoord te gaan dat Elly Ros en Marijn 
Krijgsman voor het boekjaar 2021 de kascontrole uitvoeren.  
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Besluit: de ALV stelt Elly Ros en Marijn Krijgsman aan als kascommissieleden voor het boekjaar 2021. 
 
4. Decharge van bestuur 
 
Gevraagd besluit: Het bestuur vraagt de ALV het bestuur voor het boekjaar 2020 decharge te 
verlenen over het gevoerde beleid. Renske vraagt of het goed is verlopen dit jaar en of er 
tegenspraak is. Hier is niemand op tegen. 
 
Besluit: De ALV heeft het bestuur decharge over het boekjaar 2020.  

 
5. Begroting 2021 
 
Rama geeft een toelichting op de begroting 2021 (bijlage 5 van de vergaderstukken). De bijdrage van 
de centrales wordt meer omdat we elk jaar meer centrales hebben.  
 
Dit jaar is er een bijkomende inkomst, namelijk een subsidie van de Provincie Utrecht van €38.385,-. 
Dit is een eenmalige subsidie aan Buurtstroom om een professionaliseringslag te maken. Daar is een 
plan van aanpak voor uitgeschreven en een Manager voor aangenomen die een aantal uur per week 
werkt. De subsidie is toegezegd om verbeteringen aan te brengen op 6 verschillende indicatoren. De 
context hiervoor is de nieuwe postcoderoosregeling die wat veranderingen teweegbrengt in de 
werkprocessen. We merken dat meerdere coöperaties bezig zijn met zich in te richten op deze 
nieuwe regeling, dus hier valt veel in te pionieren.  
 
Disclaimer: Als je de subsidie én de afschrijvingskosten niet meerekent heeft Buurtstroom normaal 
ongeveer € 27.000, - inkomsten per jaar en ongeveer € 20.000, - aan uitgaven per jaar. Dus een 
gezonde situatie. 
 
Renske vraagt aan de deelnemers of er nog vragen zijn over de begroting 2021: 

1. Vraag Jeroen: Hoe kan Buurtstroom een manager betalen? Is dit een manager i.p.v. 
eenmalige keer? 

Rama: Deze manager is op dit moment voor de professionaliseringslag ingehuurd en wordt ook 
betaald vanuit de provinciale subsidie. Dit is niet voor altijd, hoewel dit wel een wens is. Helaas zijn 
daar nu nog niet voldoende financiële middelen voor. 
Aanvulling Renske: de Manager Buurtstroom is ingehuurd om erop te sturen dat de activiteiten die 
uit de subsidie rollen, gebeuren. Er zijn een aantal indicatoren die Buurtstroom wil verbeteren aan de 
hand van deze subsidie en waarom hebben we de subsidie ook gekregen. Het is dus belangrijk dat er 
iemand is die dit overziet. Achteraf moeten we namelijk kunnen aantonen dat alle activiteiten waar 
we geld voor hebben gekregen, ook daadwerkelijk uitgevoerd zijn. Het bestuur is veel tijd kwijt in de 
praktijk, dus is er iemand ingehuurd die het werk uit handen kan nemen.  
 

2. Vraag Jeroen: Is er al actueel iets te zeggen over de langere termijn continuïteit van de 
provinciale subsidie? 

Rama: De subsidie krijgen we in tranches vooruitbetaald. Nadat alles is uitgevoerd, komt de 
definitieve subsidie. Die is 75% van de totaal gemaakte kosten. Zonder subsidie was er ook 
professionalisering nodig geweest. Wanneer wij ons houden aan ons plan dan wordt die bijgesteld. Je 
krijgt deze subsidie in tranches uitbetaald. 
 

3. Vraag Ben: Kunnen we de afspraak maken dat de kosten niet boven de subsidie gaan? 
Renske: De afspraak is dat de kosten voor professionalisering niet hoger worden, dan wat in deze 
prognose staat: €38. 385,- Mocht er iets minder binnenkomen dan draaien we alsnog quitte, 
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vanwege de overige inkomsten. Het bestuur houdt het maximaal in de gaten. Later in juli volgt er een 
kwartaaloverleg met haar partners om de maximaal declarabele uren goed vast te leggen.  
 
6. Coöperatie Buurtstroom Energie-U  

• Ontwikkelingen 2021 
Renske: We gaan investeren in het verbeteren van de werkprocessen. Zonder de subsidies krijgen we 
dit niet voor elkaar en ook niet zonder de vrijwilligers. Marketing en de bekendheid van Buurtstroom 
vergroten zijn dus een belangrijk onderdeel van de subsidieaanvraag. Ook hebben we meer 
dakeigenaren nodig. Deze zoektocht met behulp van de gemeente zorgt voor lange gesprekken en 
dus frustratie, er zijn via die weg dus minder opties beschikbaar. We merken ook dat de makkelijkere 
opties, de mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn om hun dak aan te bieden niet meer vaak komen 
aankloppen. Daarom wordt de subsidie ook ingezet om onderzoek te doen naar nieuwe 
dakeigenaren. Een andere reden voor de subsidie is het aantrekken van externe financiering. Dit 
moet vanuit het bestuur eerst goed onderzocht worden om zo dat type projecten goed op te kunnen 
zetten.  
 
Vanuit het bestuur ook de oproep aan alle leden om je netwerk in te zetten om ook op die manier 
nieuwe dakeigenaren te vinden. 
 

1. Vraag Gert: Kan de Provincie en/of Waterschap wat betekenen om daken te leveren? 
Dit is een goed idee om naar te kijken. Graag ontvangt het bestuur hier informatie over. 
 
Het bestuur wil de leden van Buurtstroom meenemen in de ontwikkelingen 2021. 
 

- Provincie subsidie (februari 2021 – juli 2022)  
Doel van dit project: Buurtstroom professionaliseren.  
De volgende resultaten willen we bereiken met dit project: 

1. Efficiënte en effectieve bedrijfsvoering 
2. Groeistrategie Buurtstroom 
3. Strategisch marketingplan 
4. Levendige en actieve community 
5. Ontwikkeling en uitvoering van inzet dakeigenaren 
6. Gereed voor de SCE - nieuwe postcoderoossubsidieregeling 

 
- Manager Buurtstroom 

Maaike Hermse stelt zichzelf voor. Werk: Energietrainee bij Talent voor Transitie (TvT), eerste 
opdracht intern: het positioneringsproject en aanscherpen marketing. Profielschets: energiek, 
gedreven, breeddenkend en open om continu te ontwikkelen en leren. Waarom Manager 
Buurtstroom: Ik ben geïnteresseerd om stappen te zetten in de energietransitie. Deze positie geeft 
me naast mijn hoofdproject bij TvT de gelegenheid om me hier meer in te verdiepen en te leren in de 
praktijk en tegelijkertijd Buurtstroom te helpen stappen te zetten in de professionalisering 
 

- Openingsfeest nieuwe Buurtstroomcentrales 
Stella: Door de corona zijn er geen openingsfeesten geweest. Openingsfeest Buurtstroom 
Griftkwartier 3, volgt. Openingsfeest Buurtstroom Rehobothkerk, volgt. Zodra dit weer kan dan 
verzinnen we een goed alternatief. Stella gaat dit samen met de initiatiefnemers oppakken.  
IJsselstein heeft een digitaal openingsfeest georganiseerd in december. Hoewel er digitaal minder 
sfeer is, was dit toch leuk.  
 

- SCE Nieuwe Postcoderoosregeling 2.0   
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Rama: Vanaf 1 april 2021 geldt voor nieuwe Buurtstroomprojecten een nieuwe regeling, namelijk de 
Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Voor reeds draaiende Buurtstroomcentrales 
blijft de Regeling Verlaagd Tarief energiebelasting (postcoderoosregeling) gelden. 
Voor nieuwe Buurtstroomprojecten moeten we gebruik gaan maken van de SCE. De SCE is een 
regeling voor de verstrekking van subsidie voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van 
hernieuwbare elektriciteit. De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat RVO (de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland) de subsidie uitkeert in de vorm van een bedrag per geproduceerde 
kWh.  
 
Per nieuw project moeten we bij RVO deze subsidie aanvragen. Als de subsidie door RVO wordt 
toegekend, kunnen we het project gaan realiseren. De coöperatie krijgt vervolgens jaarlijks subsidie 
voor het totaal aan geproduceerde kWh door de centrale. Deze subsidie wordt evenredig verdeeld 
onder de deelnemers. 

• Voor de huidige leden van de draaiende buurtstroomcentrale, verandert er niks; 
• De SCE is voor iedereen nieuw. Het is niet in beton gegoten; 
• De SCE vraagt om een aanpassen van onze deelnemersovereenkomst inclusief 

ledenovereenkomst; 
• De huidige leden kunnen in nieuwe projecten meedoen, ongeacht hun stroomverbruik  
• Instappen is laagdrempelig: inleg €75,-; 
• Wanneer u deel wilt nemen aan een nieuw project onder de nieuwe regeling, is het verplicht 

dat u op het moment van aankoop, in de juiste postcode woonachtig bent. Op het moment 
dat u verhuist hoeft u uw panelen niet te verkopen. U kunt ze gewoon aanhouden; 

• Belangrijk is dat nieuwe leden bepaalde overeenkomsten getekend moeten worden – enkel 
voor nieuwe leden – de afspraken voor nieuwe projecten moeten nog goed vastgelegd 
worden; 

• Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om een satellietcoöperatie oprichten voor de nieuwe 
projecten. Zo wordt het risico afgeschermd tussen oude en nieuwe projecten. Dit is 
belangrijk als Buurtstroom gaat werken met externe financiering. Dit onderzoeken wordt 
meegenomen in de subsidie 

• Voor nieuwe centrales kan er gewerkt worden met participaties in zonnepaneeldelen. Dit 
betekent dat het mogelijk is gedeeld te investeren in één zonnepaneel, in plaats van 
individueel te investeren in één zonnepaneel. Dit verlaagt de deelnemerskosten.  

 
Renske vraagt aan de deelnemers of er nog vragen zijn over de ontwikkelingen 2021: Er zijn geen 
verdere vragen. 
 

7. Ontwikkelingen bestuur  
Wisseling van bestuursleden. Renske Zwart en Machiel van Dalen treden uit het bestuur 
Buurtstroom.  
 
Renske: De afgelopen drie jaar heb ik met plezier mede de koers bepaald voor Buurtstroom. Het blijft 
belangrijk dat wij inwoners van de stad Utrecht en daarbuiten helpen met het collectief opwekken 
van zonnestroom. Ik hoop dus ook dat het lukt om Buurtstroom verder te blijven ontwikkelen naar 
een meer professionele organisatie die de zonnedaken goed kan blijven beheren en ruimte heeft 
voor ontwikkeling. Bedankt dat ik deze periode voorzitter mocht zijn. Veel succes aan het bestuur en 
de leden! 
 
Machiel: Ik heb de afgelopen 7 jaar (5 jaar bestuur en 2 jaar voorbereiding) met plezier aan 
Buurtstroom Energie-U gebouwd. Op veel plaatsen wordt vooral gepraat over het klimaat, maar bij 
Buurtstroom DOEN we het; schone stroom maken. Mooi om te zien hoe iedereen haar of zijn rol 
pakt, de vrijwilligers in de buurt, medebestuursleden, leden en het team Buurtstroom. Samen 
hebben we de provincie Utrecht weer een stuk schoner gemaakt. Daar ben ik trots op. Bedankt 
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allemaal voor de prettige ontmoetingen en samenwerking. Veel succes allemaal om dit nog mooier 
te maken. 
 
Renske vraagt aan de deelnemers of er nog vragen zijn over de bestuur ontwikkelingen: 

1. Vraag: Blijven jullie lid van de coöperatie?  
Zowel Renske als Machiel zijn nu geen deelnemer van een draaiende Buurtstroomcentrale dus zijn ze 
geen lid van de coöperatie.  
 
Denice bedankt namens het bestuur en de leden Renske en Machiel voor hun inzet. Vanuit 
Buurtstroom komt er nog een bedankje. De aanwezigen doen dit ook via de chat.  
 
Denice wordt de nieuwe voorzitter. Oproep vanuit het bestuur of leden interesse hebben in een 
bestuursfunctie? Zo ja, maak dit kenbaar binnen één week na de ALV.  
 
8. Rondvraag en sluiting  
 
Renske vraagt aan de aanwezige of er nog vragen zijn voor de rondvraag.  

1. Vraag: is de provinciale subsidie al rond?  
Renske: Ja als je je aan het plan houdt dan wordt dat bedrag toegezegd.  
 

2. Vraag: Kan ik bij Griftpark 2 vrijkomende panelen bijkopen?  
Renske: Dit kan mogelijk. Het beste is om je wens aan te geven bij Stella, via  
communicatie@buurtstroom.nl 
 

3. Vraag: Kunnen jullie iets zeggen over brandgevaar bij zonnepanelen?  
Machiel: De verzekering eist dat de omvormers niet te warm worden en de stoppenkast goed werkt. 
Projecten in ontwikkeling worden door Soft Energy ontwikkelt en zij werken met installateurs die 
allemaal gecertificeerd zijn, waardoor verzekeringen rondkomen.  
 

4. Vraag: Kunnen jullie iets zeggen over de problemen rondom het recht van opstal?  
Stella: Het recht van opstal heeft bij Werkhoven 2 jaar geduurd. Bij de Rehobothkerk is het recht van 
opstal dan wel weer binnen een paar maanden getekend. Vanuit het bestuur zitten we er bovenop 
en de processen zijn aangepast.  
 

5. Vraag: Op de website "hangt" de opbrengst bij veel centrales op 14 of 15 maart 2021  
Renske: De opbrengsten op de website staan inderdaad al een tijd stil. Dit wordt opgepakt. Hier 
moet een andere technische oplossing voor komen. 
 
Wanneer er geen vragen meer zijn, dankt Renske namens het volledige bestuur alle aanwezigen voor 
hun (digitaal) komst en inbreng. Renske sluit de vergadering. 


