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voor de leden
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BoeN

nummer 14, november 2020
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 en de stand van zaken.
1. Bestuurlijke zaken
1.1. Jaarlijkse ledenvergadering
Omdat vanwege de corona-pandemie het organiseren van een veilige jaarlijkse Algemene
LedenVergadering (ALV) niet mogelijk was heeft het bestuur een “schriftelijke ALV”
gehouden, op basis van een schriftelijk Jaarverslag over 2019, dat op 13 mei 2020 per
email aan alle leden is toegezonden. Op 14 juni 2020 werd deze “schriftelijke ALV”, met
instemming door de leden met de door het bestuur gedane voorstellen, per email afgerond
en gesloten.
1.2. Bestuurswisseling
Met het afronden van de “schriftelijke ALV” en de goedkeuring van de daarin gedane
bestuursvoorstellen is Arjan Woestenenk gestopt met zijn bestuurswerk voor BoeN; hij
blijft als adviseur verbonden aan BoeN.
Toegetreden tot het bestuur is Rob van Woerden, in de functie van secretaris.
1.3. Nieuw emailadres?
Sommige leden van BoeN hebben onlangs glasvezel gekregen of krijgen binnenkort een
glasvezel-aansluiting. Een bekend moment om een nieuw emailadres te nemen.
 Geef alstublieft tijdig uw nieuwe emailadres door aan het secretariaat
(via email: secretariaat@boen.nu)
2. BoeN-project: “Duurzaam Bronkhorst”
In de vorige Nieuwsbrief (januari 2020, na te lezen op onze website) berichtten wij over
het nieuwe project van BoeN: “Duurzaam Bronkhorst”.
Begin maart 2020 was er een zeer goed bezochte startbijeenkomst voor alle bewoners van
Bronkhorst in het Wapen van Bronkhorst.
Na uitleg over het projectplan en een praktijkvoorbeeld uit eigen kring behandelde een
deskundige van de "Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)" in zijn presentatie het
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verduurzamen van monumentale woningen aan de hand van vele simpele en gemakkelijk
toepasbare voorbeelden.
Daarna legde een van de mensen van het bureau OOM Advies uit hoe de "globale
energiescan" uitgevoerd gaat worden, bij de woningen van alle bewoners die zich hiervoor
hebben aangemeld.
Helaas moest het project medio maart worden stilgelegd vanwege de corona-pandemie.
Vanaf half juni j.l. is het project
weer voorzichtig opgestart: het
bureau Oom Advies is begonnen met
het maken van een “energiescan”
per woning. Die scan moet antwoord
geven op de vragen: hoe is de
huidige energie-situatie, en met
welke maatregelen kan het
energieverbruik omlaag en de
woning duurzamer gemaakt worden?
[Bron foto: Visieplan Bronkhorst 2019]

De huisbezoeken van bureau Oom Advies liggen op schema; naar verwachting worden op 18
november a.s. de laatste bezoeken gedaan. Dan zijn ca 90% van alle panden in het stadje
Bronkhorst onderzocht op verduurzamingsmogelijkheden (namelijk 48 panden).
De volgende fase van het project.
Het plan was om, nadat alle energiescan rapporten gereed waren, een gezamenlijke
bijeenkomst te organiseren met alle deelnemers om de vervolgstappen te bespreken.
Vanwege de corona-situatie is dat voorlopig niet mogelijk en ongewenst.
De projectgroep denkt na over een andere aanpak; als u suggesties heeft krijgen we die
graag.
Kosten van het project.
De externe kosten (onderzoekskosten) voor het project worden tot nu toe betaald door de
provincie Gelderland. BoeN heeft dus tot nu toe geen geld uitgegeven aan het project
Duurzaam Bronkhorst, en dit wordt ook in de volgende fase niet voorzien.
3. BoeN-project: “Zonnedak Holthuizen”
Op het dak van de veestal aan de Toldijkseweg 39 in Steenderen is in opdracht van
BoeN het collectieve ‘Zonnedak Holthuizen’ gebouwd. Op dit dak liggen 741
zonnepanelen, die gekocht zijn door 55 deelnemers die wonen in Bronkhorst, Steenderen,
Baak, Rha en Olburgen. Het zonnedak produceert sinds eind juni 2018 groene stroom.
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3.1. Stroomproductie zonnedak Holthuizen in 2020
De stroomproductie van ons zonnedak is online te volgen op de website van BoeN: ga naar
www.boen.nu, en klik op tabblad “Zonnedak”.
U kunt dus zelf bijhouden hoe het gaat met het zonnedak, en met uw aandeel daarin. Deel
de totale productie door 741 en u weet de stroomproductie van één productieaandeel.
Hoewel de energieproductie per maand verschilt is de totale productie van januari t/m
oktober in 2020 ongeveer gelijk aan die in 2019.
In de figuur hieronder is de verdeling van de stroomproductie over de maanden van het
jaar te zien (bron: Solar Edge, stand per 31-10-2020):

3.2. Onderhoud zonnedak Holthuizen
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
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de gaten of het zonnedak naar behoren functioneert (“monitoring”) en doet Tenten Solar
alle benodigde onderhoudswerk.
In maart 2020 zijn 2 kapotte “optimizers” vervangen, waardoor 4 zonnepanelen weer
konden produceren (in de vorige Nieuwsbrief van januari 2020 - zie op de website - is dit
uitgelegd). Bij de jaarlijkse onderhoudsinspectie in april 2020 werden geen problemen
geconstateerd. Ook nu (begin november 2020) functioneert de hele installatie naar
behoren.
3.3. Nieuw leveringscontract
De stroomproductie van het zonnedak wordt door BoeN verkocht aan een energiebedrijf op
de vrije stroommarkt. De opbrengsten van die stroomlevering gebruiken we primair om de
jaarlijkse exploitatiekosten te dekken: onderhoud, verzekeringen, e.d.
Bij de start van ons zonnedak in juni 2018 had BoeN een leveringscontract gesloten met
AGEM, met een voor 2 jaar vaste prijs. Dat betekent dat we medio 2020 een nieuw
leveringscontract moesten sluiten.

Het bestuur van BoeN heeft na marktonderzoek besloten om opnieuw een
leveringscontract te sluiten met AGEM, met weer een voor 2 jaar vaste prijs. Helaas is de
opbrengst in Euro’s per kWh stroom ruim 20% lager dan onder het vorige contract met
AGEM. Dat geldt echter voor de hele stroommarkt: de stroomprijzen zijn momenteel flink
lager dan 2 jaar geleden. Alles meewegend deed AGEM het beste aanbod.
De nieuwe leveringsovereenkomst met AGEM is medio mei 2020 ondertekend.
3.4. De aandeelhouders in het zonnedak

[Bron: Peter de Wit, Volkskrant 30-10-2020]

55 leden van BoeN zijn samen deelnemer/aandeelhouder in het zonnedak Holthuizen.
Dit deelnemersbestand is stabiel: tot nu toe is het - met enige hulp vanuit BoeN - gelukt
om de aandelen van deelnemers die verhuizen te kunnen onderbrengen bij andere
bewoners van ons gebied.

BoeN – Nieuwsbrief nr. 14, november 2020

pagina 4 van 5

 Gaat u verhuizen naar buiten het postcodegebied of wilt u om een andere reden van
uw aandelen af, stuur daarover dan een bericht aan Frank van Heijst van BoeN via het
speciale emailadres: holthuizen@boen.nu .
Zoals bekend ontvangt iedere deelnemer in het zonnedak jaarlijks een korting op de
energiebelasting. Alle kortingbedragen over 2019 (€ 36,42 per aandeel) zijn in de eerste
helft van 2020 uitbetaald aan de deelnemers via hun eigen energieleverancier.
De vergoedingen over het jaar 2020 maken we begin 2021 bekend.
3.5. De ‘postcoderoosregeling’
Zoals bekend maken de deelnemers aan het zonnedak gebruik van de zogenaamde
“postcoderoosregeling” van de Rijksoverheid. Daartoe heeft de coöperatie BoeN een
‘Beschikking’ (= formeel overheidsbesluit) gekregen van de Rijksbelastingdienst; die
‘Beschikking’ loopt vanaf de start van ons zonnedak, medio 2018, gedurende 15 jaar door.
Op basis van die ‘Beschikking’ betaalt de Rijksbelastingdienst elk jaar - via uw
stroomleverancier - een fors bedrag (de belastingkorting) aan u uit, op basis van de door
‘uw’ zonnepanelen geproduceerde stroom.
Per 1 januari 2021 wordt een nieuwe postcoderoosregeling van kracht. Bestaande
‘Beschikkingen’ blijven van kracht, dus de ‘oude’ regeling zoals die van BoeN voor
zonnedak Holthuizen, blijft in principe gewoon doorlopen.
Als BoeN echter met een nieuw zonnedak zou willen beginnen dan zal voor dat nieuwe dak
wel de nieuwe postcoderegeling gelden. De nieuwe regeling is eenvoudiger van opzet maar
lijkt op dit moment financieel minder aantrekkelijk.
Wilt hierover meer weten? Kijk dan op de website ‘energie samen’ via:
https://energiesamen.nu/pagina/39/postcoderoos-regeling-in-het-kort
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
Dolf Pasman, lid

email:

secretariaat@boen.nu

samenstelling Nieuwsbrief: Frank van Heijst

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