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Nieuwsbrief voor de leden  

van de energiecoöperatie BoeN  

  
nummer 18, november 2022   

 

De energiecoöperatie BoeN is in februari 2015 opgericht.  
Het bestuur van BoeN informeert de leden van de coöperatie (on)regelmatig met een 
Nieuwsbrief over de ontwikkelingen sinds de vorige Nieuwsbrief  en de stand van zaken.  

 
 
 

 

1. Uw energierekening 
 

 
Eerst goed nieuws! 
[Frank van Heijst; mede op basis van een tekst van onze zustercoöperatie ‘Zonkracht 
Hummelo’, met hun instemming overgenomen]  
 
De huidige energiecrisis geeft weinig reden tot juichen. Het raakt iedereen met een 
variabel tarief en daar kun je niet omheen als je vaste contract afloopt. Je loopt ineens 
tegen torenhoge tarieven aan.  
 Toch is er een lichtpuntje te melden.  
Wij zijn als coöperatie immers producent en leverancier van stroom. 
Sinds het faillissement van Anode leveren wij onze zonnestroom via het 
bedrijf EdMij (klik hiervoor meer info) rechtstreeks op de landelijke 
energiemarkt. Voor onze stroom krijgen we een dagprijs (eigenlijk zelfs 
een prijs per kwartier) die is gekoppeld aan de prijs op de stroom-markt (de zogenaamde 
APX-beurs, zie de figuur hieronder; klik op de figuur voor meer info).  

https://edmij.nl/
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Die verkoopprijs was over de periode van januari t/m september 2022 gemiddeld bijna 20 
cent/kWh, terwijl we in eerdere jaren circa 3,6 cent/kWh kregen voor de door ons 
zonnedak geproduceerde stroom. 
  
 Wat betekent dit? 
 
Afgelopen zomer waren onze inkomsten uit de verkoop van stroom per maand 
vergelijkbaar met inkomsten die we normaal gesproken in een heel jaar hebben. 
De aandeelhouders in het zonnedak Holthuizen kunnen begin 2023 dus een stevige 
winstuitkering tegemoet zien. Het exacte bedrag weten we natuurlijk nog niet, omdat we 
nog een heel kwartaal voor de boeg hebben.  
Naast die winstuitkering komt dan ook nog de jaarlijkse teruggave van de energiebelasting 
over 2022. De regel is dat u niet méér energiebelasting terugkrijgt dan u thuis betaald 
heeft. Omdat de energiebelasting over het jaar 2022 (eenmalig) door de Regering verlaagd 
is kan uw teruggave over 2022 lager zijn dan in eerdere jaren; maar u betaalt in 2022 ook 
minder energiebelasting, dus dat maakt per saldo niet uit.  
 
 Een logische vraag is of er nu tussentijds winst uitgekeerd kan worden.  
 
Het bestuur heeft besloten om dit niet te doen. We kunnen immers pas na afronding van 
het jaar op basis van de jaarstukken overzien hoe groot de 'overwinst' is. In de statuten 
van BoeN en in de overeenkomst van BoeN met de zonnedak-deelnemers is daarvoor een 
procedure voorzien, namelijk: “overleg van het bestuur met de deelnemers tijdens de 
jaarlijkse ALV”.  
Het is bijvoorbeeld best mogelijk dat deelnemers niet zitten te wachten op een extra 
uitkering, maar een heel andere bestemming bedenken voor de 'overwinst' die de 
exploitatie van het zonnedak over 2022 te zien zal geven.  
Daarom laten we ons niet verleiden tot korte termijn-acties (we zijn de politiek niet) en 
organiseren hierover gewoon ordentelijke besluitvorming tijdens de jaarlijkse ALV.  
Het bestuur nodigt de aandeelhouders uit om intussen na te denken over mogelijke andere 
bestemmingen van de verwachte 'overwinst' van de exploitatie van het zonnedak.  
 
 
Heeft u een hoge energierekening ? 
 

De Rijksoverheid en de gemeente hebben diverse regelingen 
gemaakt om hulp te kunnen bieden bij het betalen van de 
sterk gestegen energierekening. Heeft u op dit moment 
moeite met het betalen van de (energie)rekening? Wilt u 
weten of u of iemand in uw omgeving in aanmerking komt 
voor de energietoeslag van € 1300,-? 
 

Neem dan contact op met het sociaal team van de gemeente Bronckhorst of kijk op deze 
website: energietoeslag Gemeente Bronckhorst (klik hier).  

https://www.bronckhorst.nl/home/wat-u-wilt-regelen_45201/product/energietoeslag_1319.html
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Wilt u ‘energiebespaarmaatje’ worden?  
 
Ben jij die handige Harry van de “fix brigade” en 
vind je het leuk om mensen te helpen met energie 
besparen en het installeren van kleine 
bespaarproducten bij leden en niet leden van 
Boen in Steenderen en omgeving? 
  
Kijk dan eens op deze website: 
Energiebespaarmaatje - Agem (klik hier). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Teruggave energiebelasting over 2021 aan klanten van Agem 
 

 
 [Frank van Heijst; bewerking van tekst die met hun instemming is overgenomen van onze 
zustercoöperatie ‘Zonkracht Hummelo’]  
 
Nadat Anode - de energieleverancier ‘achter’ de Agem - eind 
2021 failliet ging is een probleem nog steeds niet opgelost: in 
de nasleep van het faillissement van Anode is er helaas nog 
steeds geen duidelijkheid over de teruggaaf van de 
energiebelasting over 2021.  
600 Achterhoekse huishoudens wachten in totaal nog op zo’n € 200.000 belastingteruggave 
en daaronder zijn ook veel BoeN-leden. Agem zet hier samen met de belangenorganisatie 
EnergieSamen de schouders onder. Maar Agem is ook eerlijk: de kans dat dit geld 
uitgekeerd wordt is inmiddels niet meer zo heel groot. 
 
De situatie is als volgt: het geld waar we recht op hebben staat bij de Belastingdienst. De 
Belastingdienst kan dit alleen maar uitkeren conform wettelijk vastgestelde procedures. 
Die regels zeggen dat de Belastingdienst het geld moet uitkeren aan de energieleverancier, 
die de uitkeringen moet uitbetalen aan de rechthebbende klanten. Die energieleverancier 
is het (failliete) Anode. Het geld van de belastingteruggaven over 2021 verdwijnt dus 
hoogstwaarschijnlijk in het faillissement van Anode.   
Allerlei wegen zijn al bewandeld: zowel juridisch adviseurs als de Ombudsman zijn 
geraadpleegd, er zijn gesprekken geweest met twee ministeries: alles zonder resultaat. 
Mochten er ontwikkelingen zijn, dan laten wij dat natuurlijk weten. 
 

https://www.agem.nl/energiebespaarmaatje


 
 

BoeN – Nieuwsbrief nr. 18, november 2022                                                         pagina 4 van 10 

 

 
3. Bestuurlijke zaken 

 

 
Jaarlijkse ledenvergadering over 2021  
[Gijs Wildeboer]  
 
Op 2 juni 2022 hield BoeN zijn jaarlijkse Algemene LedenVergadering (ALV) over het 
verenigingsjaar 2021. Het bestuur was in het jaar 2021 als volgt samengesteld:  

 Gijs Wildeboer (voorzitter) 

 Hein Konijnenberg (penningmeester) 

 Rob van Woerden (secretaris) 

 Hanneke Gosselink-Snelder (bestuurslid) 
Tijdens de ALV bespraken we met circa 30 aanwezigen: 

 de gevolgen van het faillissement van Anode,  

 de twee projecten van BoeN – het zonnedak Holthuizen en Duurzaam Bronkhorst -,  

 de financiële jaarcijfers over 2021 en  

 enkele bestuurlijke zaken van de coöperatie. De bestuurssamenstelling is 
onveranderd gebleven.  

De agenda en de presentaties van deze jaarvergadering - en alle financiële resultaten over 
2021 - kunt u hier (klik) terugkijken.  
Aansluitend praatte Thijs Huls van Agem de leden bij over diverse ontwikkelingen in de 
energiemarkt. Voor zijn presentatie klikt u hier. 
 
 
Contacten met Agem en gemeente 
[Gijs Wildeboer]  
 
De energiecoöperatie BoeN is - samen met 14 Achterhoekse energiecoöperaties en 8 
Achterhoekse gemeenten -  lid van Agem: de ‘Achterhoekse Groene Energie Maatschappij’.  
Als lid wordt het bestuur van BoeN regelmatig door de Agem bijgepraat over projecten en 
ontwikkelingen die voor energiecoöperaties interessant (kunnen) zijn.  
Agem heeft ons enorm geholpen met het nieuwe stroomleveringscontract dat wij eind 2021 
hebben afgesloten met de Edmij. Wij kunnen altijd voor raad en daad bij Agem terecht.  
 

Agem gaat veranderen. De organisatie wordt gesplitst in een 
onderdeel voor gemeenten en een onderdeel voor 
energiecoöperaties. De inkomsten van Agem worden anders en 
BoeN zal een flink hogere ‘contributie’ voor ons lidmaatschap 
moeten gaan betalen. 

 
Regelmatig vindt overleg plaats van de Bronckhorster energiecoöperaties met de gemeente 
over de energietransitie binnen de gemeente Bronckhorst. Onlangs hebben de 

https://boen.nu/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-02-Presentatie-ALV-BoeN.pdf
https://boen.nu/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-02-presentatie-Agem-bij-ALV-BoeN.pdf
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energiecoöperaties kennis gemaakt met de nieuwe wethouder Wilko Pelgrom, die onder 
andere verantwoordelijk is geworden voor de energietransitie in Bronckhorst. 
 
 
BoeN-lidmaatschap over 2022 
[Rob van Woerden]  
 
Leden van de coöperatie BoeN betalen jaarlijks contributie voor 
hun lidmaatschap. De contributie voor het jaar 2022 bedraagt € 
20,00. De facturen worden half november a.s. per e-mail naar alle 
leden gestuurd. 
Leden die op hun thuisadres voor de afname van energie klant zijn 
bij Agem/ EnergieVanOns/ Streekenergie, en die deelnemen in het 
zonnedak, krijgen een korting van € 20,00. Die korting wordt intern 
BoeN gefinancierd uit de zogenaamde ‘maatschappelijke bijdrage’ 
die AGEM/ Streekenergie jaarlijks per klant/aandeelhouder aan 
BoeN betaalt. Deze leden ontvangen daarom een 'nulfactuur'. 
 
 
 

 

4. BoeN-project: ‘Duurzaam Bronkhorst’ 
 

 
 [Frank van Heijst] 
 
In onze Nieuwsbrief van december 2021 (klik hier) hebben wij uitgebreid bericht over dit 
project, dat als doel heeft om de inwoners van het stadje Bronkhorst te helpen hun woning 
duurzamer te maken - en daarmee ook comfortabeler. En waardoor veel energie bespaard 

kan worden: goed voor het klimaat en voor hun eigen 
portemonnee.  
 
In 2022 zijn er vanuit het project geen specifieke 
activiteiten meer ontwikkeld. De inspanning van BoeN 
is beperkt geweest tot ondersteuning bij communicatie 
naar de deelnemers.  
Inmiddels hebben de projectpartners - BoeN, 
Belangenvereniging Stad Bronkhorst (BSB), provincie 
Gelderland en gemeente Bronckhorst - besloten om het 
project te beëindigen. Om te kunnen bepalen wat het 
project heeft ‘opgebracht’ wordt nog een enquête 
onder alle deelnemers gehouden, waarna een passende 
projectafsluiting volgt.  

 

 

https://boen.nu/wp-content/uploads/Nieuwsbrieven/BoeN-Nieuwsbrief-16-december-2021.pdf
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5. BoeN-project: ‘Zonnedak Holthuizen’ 
 

 
 
Opbrengst zonnedak over 2022 ziet er goed uit 
[Hein Konijnenberg] 
 
Zoals al eerder gemeld ziet de opbrengst van het zonnedak over 2022 er tot nu toe zeer 
goed uit.  
Als gevolg van het faillissement van Anode diende er een andere partij te worden gezocht 
om de stroom die ons zonnedak produceert aan te verkopen. Die hebben we - met hulp van 
de Agem - gevonden in EdMij. Edmij is geen energiemaatschappij maar 
een soort tussenpersoon die voor ons en andere klanten de energie 
rechtstreeks verkoopt op de landelijke energiemarkt. 
 
Die wisseling heeft voor de opbrengsten van het zonnedak forse gevolgen gehad.  

Over het jaar 2021 ontvingen we voor de door het 
zonnedak geproduceerde stroom een vaste prijs van € 
0,036/ kWh (dagtarief) en € 0,027/kWh (nachttarief).  
Over het jaar 2022 ontvingen we tot en met het 3e 
kwartaal gemiddeld circa € 0,20/kWh voor alle 
opgewekte energie. Per maand waren de 
opbrengsttarieven verschillend, van € 0,12/kWh tot € 
0,34/kWh.  

Daarnaast is het dit jaar behoorlijk zonnig geweest, wat natuurlijk (ook) heeft 
geresulteerd in een fors hogere stroomopbrengst. Dit blijkt wel uit het feit dat tot en met 
de maand oktober 2022 inmiddels 218.000 kWh stroom is geproduceerd, terwijl we in de 
begroting rekening hebben gehouden met een opbrengst van 205.000 kWh over het hele 
jaar 2022.  
 
In de financiële begroting voor het zonnedak over het jaar 2022 (gepresenteerd tijdens de 
jaarvergadering, klik hier) hebben we ons destijds gebaseerd op informatie die we van 
deskundige partijen ontvingen en zijn we uitgegaan van een gemiddelde stroomopbrengst 
over 2022 van € 0,12 per kWh. Zoals uit bovenstaande blijkt was dit toch nog een (zeer) 
voorzichtige raming. Daarnaast constateren we dat de kosten, zoals die zich tot nog toe 
ontwikkelen, in de pas lopen met de begroting. Zoals al eerder vermeld zal dit per 
jaareinde leiden tot een exploitatie overschot. 
 

De begrote opbrengst van het zonnedak over het jaar 2022 zal dus ruimschoots 
worden overschreden, zowel in kWh’s stroom (goed voor het milieu) als in Euro’s 
(goed voor onze portemonnee). 

 
 
 

https://boen.nu/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-02-Presentatie-ALV-BoeN.pdf
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Onderhoud zonnedak Holthuizen 
[Frank van Heijst] 
 

Voor het onderhoud van ons zonnedak heeft energiecoöperatie BoeN een 
onderhoudscontract gesloten met het bedrijf Tenten Solar, dat het dak ook 
heeft geleverd en geïnstalleerd. Voor een vast bedrag van € 750,- per jaar (ex 
BTW) houdt Tenten Solar in de gaten of het zonnedak naar behoren 
functioneert (“monitoring”) en doet Tenten Solar alle benodigde 
onderhoudswerk. De onderhoudswerkzaamheden worden namens BoeN in de 
gaten gehouden en zo mogelijk bijgewoond door Frank van Heijst.  

 
In voorjaar 2022 is het reguliere onderhoud verricht, en in juli is een defecte ‘optimizer1’ 
vervangen (zie foto’s). 
 

       
 
 
 
Verkopen van uw zonnedak-aandelen?  
[Frank van Heijst, op basis van een tekst - met instemming overgenomen - van coöperatie 
Zonkracht Hummelo]  
 
In de huidige situatie op de stroom-markt is het financieel ongunstig om uw zonnedak-
aandelen te verkopen, zelfs als u bijvoorbeeld zonnepanelen op uw eigen dak gaat leggen. 
Als gevolg van de hoge stroomprijzen in 2022 zijn de opbrengsten van uw aandelen in het 
zonnedak namelijk zó hoog dat het niet zoveel uitmaakt als u met uw zonnedak-aandelen 
meer energie produceert dan u zelf via de meter verbruikt.  
U krijgt voor de ‘overproductie’(= het deel zonnedakstroom dat méér is dan uw eigen 
verbruik via de meter) weliswaar geen energiebelasting terug, maar wel gewoon uw 

                                           
1 Een ‘power optimizer’ is een elektronische chip die de energieopbrengst van elk afzonderlijk 
zonnepaneel maximaal vergroot. De optimizers worden per zonnepaneel aangesloten tussen de 
bekabeling van de panelen. En deze worden weer aangesloten op de centrale SolarEdge omvormer. 
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aandeel van de opbrengsten uit de verkoop van de zonne-energie. En die zal in 2022 fors 
zijn, zie het artikel hierboven. 
Besef wel:  

 als u verhuist buiten het gebied van de postcoderoos moet u uw aandelen verkopen.  
 Ook belangrijk: de huidige situatie (met zeer hoge opbrengsten van onze 

stroomverkoop) kàn ook zo weer veranderen.  
 
 
Wat te doen als u uw aandelen zonnedak wil verkopen?  
[Frank van Heijst] 
 
Als u uw aandelen in het zonnedak Holthuizen wilt verkopen (maar: zie ook het vorige 
artikel) kan dat aan iedereen die binnen het postcoderoos-gebied van ons dak woont; zie 
de rode en roze gebieden op het kaartje. De koper hoeft nu geen lid te zijn van BoeN, 
maar moet het wel worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De verkoopprijs kan de verkoper geheel zelf bepalen.  
Als voorbeeld laten we u zien hoe BoeN zelf de waarde van de aandelen berekent: 
 

BoeN schrijft de investering in het zonnedak Holthuizen lineair af. De 
potentiële verkoopprijs volgens onze standaardberekening - in dit voorbeeld 
is de verkoop per 1-11-2022 - wordt dan: 
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 De aanschafprijs van een aandeel bij de start van het project was € 
235,-  

 Op 01-11-2022 zijn 52 van de 180 maanden looptijd van het 
zonnedakproject voorbij, dus er resteren nog 128 maanden. 

 De verkoopprijs zou dan worden: 128/180 x EU 235,- = EU 167,11 per 
aandeel. 

 
MAAR: dit is slechts een voorbeeld. BoeN heeft geen bemoeienis met uw 
verkooptransactie, en u bent vrij om zelf een prijs vast te stellen. 
Heeft u een koper gevonden, en zijn jullie het eens, dan krijgt BoeN graag van de verkoper 
de volgende info: de naam, adres en emailadres van de koper, en de datum van 
overdracht. Die info stuurt u per email naar holthuizen@boen.nu 
Op basis van die gegevens maakt BoeN dan een nieuwe aandelen-overeenkomst tussen 
BoeN en de koper. 
 
 
Afkoop ‘Postcoderoos-projecten’?  
[Frank van Heijst] 
 
De teruggave van de energiebelasting aan de aandeelhouders van ons zonnedak Holthuizen 
is gebaseerd op de zogenaamde ‘Postcoderoosregeling (PCR)’. Deze regeling is inmiddels 
gesloten: bij nieuwe zonnedaken geldt daarvoor een andere regeling.   
De ‘oude’ PCR-regeling blijft voor projecten als het onze nog gewoon van kracht, maar er 
zijn een aantal redenen om de PCR helemaal te beëindigen. Dan zouden de bestaande 
PCR-projecten met een eenmalige afkoopsom door de Rijksoverheid worden ‘afgekocht’: 
de aandeelhouders krijgen dan in een ‘uitkering ineens’ alle belastingteruggaven waarop 
men gedurende de resterende looptijd van het project recht heeft.  
 

De koepel van Energiecoöperaties, ‘EnergieSamen’ 
is al enige tijd in overleg met de Rijksoverheid om 
tot zo’n afkoopregeling te komen. Wilt u hier meer 
over weten, klik dan hier.  
Tot nu toe heeft dit niet tot resultaat geleid; de 

kans dat er zo’n afkoopregeling komt is daardoor aan het afnemen. 
 

mailto:holthuizen@boen.nu
https://energiesamen.nu/pagina/81/postcoderoosregeling-pcr/102/achtergrond-afkoopregeling-voor-postcoderoosregeling
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Tot slot 
 

 
 
Het Bestuur van de energiecoöperatie BoeN heeft u in deze Nieuwsbrief ‘bijgepraat’ over 
de activiteiten en resultaten van de coöperatie.  
Wilt u meer weten of heeft u voorstellen voor nieuwe projecten: meld het ons! 
 

Gijs Wildeboer, voorzitter 
Rob van Woerden, secretaris  
Hein Konijnenberg, penningmeester 
Hanneke Gosselink, lid 

email: secretariaat@boen.nu 
 
 
samenstelling Nieuwsbrief: Frank van Heijst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coöperatie ‘Bronkhorst en Omgeving Energie Neutraal’ (BoeN) U.A.  

secretariaat: ‘t Hof 5; 7226 LG Bronkhorst 

email: secretariaat@boen.nu ; info: www. boen.nu  

KvK: 626 300 75;  IBAN: NL32 RABO 0321 6997 85  
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