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Nieuwsbrief voor de leden  

van de energiecoöperatie BoeN  

  
nummer 16, december 2021   

 

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. Stroomleverancier van Agem 
failliet 
 
Op 1 december jl. was in het nieuws 
dat de energieleverancier Anode 
failliet is gegaan. Zie bijvoorbeeld 
het bericht uit De Gelderlander 
hiernaast.  
Voor klanten van Agem heeft dat 
faillissement rechtstreeks gevolgen, 
want zij krijgen hun stroom tot nu 
toe - via Agem - geleverd door 
Anode. De klanten van Agem zijn en 
worden rechtstreeks per email door 
Agem geïnformeerd, maar voor alle 
BoeN-leden geven wij hier een korte 
samenvatting van de situatie.  
  
Agem zélf heeft geen zgn. 
‘leveringsvergunning’ om 
zelfstandig actief te zijn op de 
energiemarkt. Daarom heeft Agem een overeenkomst met het energiebedrijf Anode, dat 
wel een leveringsvergunning heeft. Als klant van Agem merk je daar niets van, maar 
formeel loopt de levering van stroom en gas dus via het bedrijf Anode.  
Dat bedrijf Anode heeft op 1 december jl. faillissement aangevraagd. De ACM (Autoriteit 
Consument en Markt) heeft daarom de leveringsvergunning van Anode ingetrokken; 
daarover leest u hier (klik) meer, ook over de gevolgen die dit voor de klanten van 
Anode/Agem heeft. Kort gezegd [bron: ACM]:    
“Het intrekken van de vergunning heeft geen gevolgen voor de levering van gas en 
elektriciteit, maar kan wel financiële gevolgen hebben.”  
 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/anode-energie-gaat-faillissement-aanvragen-acm-trekt-vergunning
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De reactie van Agem op deze ontwikkeling is te lezen 
op de Agem-website, klik hier.  
Op die website staat ook een uitgebreide lijst met 
‘vragen en antwoorden’ (klik hier). Wij raden klanten 
van Agem aan om deze V&A door te kijken; volgens 
ons bevat het antwoorden op de meeste denkbare 
vragen.  
Hoe dit verder gaat is nu nog onduidelijk. Wij houden dat natuurlijk scherp in de gaten. In 
de volgende BoeN-nieuwsbrief (januari 2022) zullen we u nader kunnen informeren over de 
mogelijke gevolgen van het faillissement van Anode voor de aandeelhouders van ons 
zonnedak. 
 
 
2. Bestuurlijke zaken 
 
2.1. Jaarlijkse ledenvergadering  
 
Omdat ook in 2021 vanwege de corona-pandemie het organiseren van een veilige jaarlijkse 
Algemene LedenVergadering (ALV) niet mogelijk was heeft het bestuur ook in 2021 een 
“schriftelijke ALV” gehouden, op basis van het schriftelijk Jaarverslag over 2020 (klik 
hier), dat op 12 mei 2021 per email aan alle leden is toegezonden. Op 5 juli 2021 werd 
deze “schriftelijke ALV”, met instemming door de leden met de door het bestuur gedane 
voorstellen, per email afgerond en gesloten. 
 
2.2. Bestuurswisseling  
 
Met het afronden van de “schriftelijke ALV” en de goedkeuring van de daarin gedane 
bestuursvoorstellen is Dolf Pasman gestopt met zijn bestuurswerk voor BoeN. Dolf is vanaf 
de oprichting van BoeN (in 2014) bestuurslid geweest en heeft veel betekend voor de 
opbouw van BoeN. Dolf blijft als adviseur verbonden aan BoeN. 
Toegetreden tot het bestuur is Hanneke Gosselink.  
  
2.3. Contacten met Agem 
 
De energiecoöperatie BoeN is - samen met 14 Achterhoekse energiecoöperaties en 8 
Achterhoekse gemeenten (klik hier) - 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. Onlangs zijn wij 
bijgepraat over de congestie op het stroomnet en over de plannen van de overheid om de 
energiebelasting op stroom te verlagen (lees daarover elders in deze Nieuwsbrief).  
 
 
 
 

https://www.agem.nl/nieuws/faillissement-anode
https://www.agem.nl/afnemen
https://boen.nu/wp-content/uploads/Bestanden/BoeN-jaarverslag-over-2020.pdf
https://boen.nu/wp-content/uploads/Bestanden/BoeN-jaarverslag-over-2020.pdf
https://boen.nu/wp-content/uploads/Bestanden/BoeN-jaarverslag-over-2020.pdf
https://www.agem.nl/over-agem/onze-leden
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2.4. Financiën 
 
De stroomopbrengst van ons zonedak is dit jaar lager dan voorgaande jaren (zie verderop 
in deze Nieuwsbrief). De verwachte inkomsten dus ook. 
Daarnaast is door het faillissement van Anode onduidelijk of wij onze stroomleveranties 
over oktober en november 2021 wel uitbetaald krijgen (bij elkaar circa € 600,-). De stroom 
die ons zonnedak opwekt verkoopt BoeN namelijk via Agem aan het bedrijf Anode. Deze 
partij valt nu weg. Wie de afnemer is van de stroom die wij in december opwekken is nog 
onduidelijk, evenals de prijs die we daarvoor gaan ontvangen. Er zijn dus nog wel wat 
onzekerheden. 
Het bestuur verwacht daarom dat BoeN de over 2021 begrote jaaromzet niet zal halen; het 
verlies zal hoger uitkomen dan begroot was [voor de begroting zie in het jaarverslag over 
2020, klik hier]. Voorlopig gaan we er wel vanuit dat we een ‘positieve cash-flow’ hebben; 
dat wil zeggen dat we meer geld binnen krijgen dan we uitgeven. 
 
2.5. Nieuwe website BoeN 
 
Begin 2021 werden wij verrast door het bedrijf dat onze website beheert (‘host’), die 
meldde dat het bedrijf het onderliggende beheerprogramma niet langer zou ondersteunen. 
Tegen aanzienlijke kosten kon het bedrijf de website overzetten op een nieuw systeem.  
Wij hebben ons georiënteerd op andere mogelijkheden en die gevonden in de persoon van 
een Achterhoeker die al meerdere websites bouwde voor Achterhoekse 
energiecoöperaties.  
Hij heeft - voor een vriendenprijs - een geheel nieuwe website voor BoeN gebouwd en hij 
beheert (‘host’) die ook voor ons tegen beperkt tarief. Tegelijk hebben wijzelf de inhoud 
(‘content’) van onze website geheel geactualiseerd. Vanaf begin mei 2021 is de nieuwe 
website in de lucht.  
 Heeft u vragen over of suggesties voor de website, geef dat dan svp per email via 

secretariaat@boen.nu door aan Frank van Heijst die de inhoud van de BoeN-website 
beheert.  

 
 
3. Energie besparen 
 
De energieprijzen stijgen hard.  
Het is goed om te weten dat de Regering probeert die prijsstijgingen enigszins te 
compenseren door de energiebelasting te verlagen (zie elders in deze Nieuwsbrief), maar 
de beste maatregel tegen stijgende energieprijzen is natuurlijk om je energiegebruik te 
beperken. Met meer wooncomfort als extra voordeel, want een betere isolatie van je huis 
leidt meestal ook nog tot meer comfort binnen. 
  
 Alle reden dus om (eindelijk) werk te maken van het besparen van energie! 
  
Er zijn mogelijkheden genoeg, maar waar moet je beginnen? Om u wegwijs te maken in 
alle hulpmiddelen en mogelijkheden die hiervoor bestaan, vindt u bij Agem (ook namens 

https://boen.nu/wp-content/uploads/Bestanden/BoeN-jaarverslag-over-2020.pdf
mailto:secretariaat@boen.nu
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onze gemeente) hét Energieloket van de Achterhoek. Daar kunt u aankloppen (klop hier) 
met al uw vragen over energiebesparing. Via het Energieloket kunt u ook gratis advies 
vragen aan een Energiecoach. 

 
Hoe betaal ik dat?  
 
Energie besparen en isoleren kost geld dat u meestal dubbel en dwars terugverdient door 
lagere energiekosten, terwijl uw woning ook nog eens veel comfortabeler wordt. Heeft u 
het geld voor de benodigde investeringen niet beschikbaar, dan zijn er subsidies en 
leningen mogelijk; zie ook daarvoor op de website van het Energieloket, klik hier. 
 
 
4. BoeN-project: “Duurzaam Bronkhorst” 
 

In de Nieuwsbrief van januari 2020 
(klik hier) berichtten wij over het 
toen nieuwe project van BoeN: 
“Duurzaam Bronkhorst”.  
 
Vanaf medio 2020 heeft het bureau 
Oom Advies een “energiescan per 
woning”gemaakt bij alle 
Bronkhorster deelnemers aan het 
project. Die scan moest 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?  
Begin 2021 waren alle energie-scans gereed.  
 
Nu bijna alle panden in Bronkhorst (48 panden) zijn gescand op 
(on)mogelijkheden om comfortabeler te wonen (isoleren) en energie 
te besparen zijn diverse eigenaren thans zelf bezig met het verder 
verduurzamen van hun panden. 
  
Onze inspanningen met het project Duurzaam Bronkhorst hebben er ook toe geleid dat de 
gemeente Bronckhorst het stadje Bronkhorst heeft aangewezen als een 'wijk van de 
toekomst' (mooie benaming voor het monumentale stadje!). Met deze aanwijzing heeft de 
gemeente financiën kunnen vrijmaken voor een ambtenaar die huiseigenaren, indien 
gewenst, kan ondersteunen bij de uitvoering van hun plannen. Inmiddels hebben 5 
eigenaren gebruik van deze mogelijkheid gemaakt.  
De inspanning van BoeN is thans beperkt tot ondersteuning bij communicatie naar de 
deelnemers.  
 
 

https://www.agem.nl/energie-besparen
https://www.agem.nl/energie-besparen
https://www.agem.nl/energie-besparen/subsidies-leningen
https://boen.nu/wp-content/uploads/Nieuwsbrieven/BoeN-Nieuwsbrief-13-januari-2020.pdf
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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 coöperatiegeld uitgegeven aan het 
project Duurzaam Bronkhorst, en dit wordt ook in de volgende fase niet voorzien. 
 
 
5. 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.  

 
Het was in 2021 gemiddeld wat minder zonnig dan in 2020. 
Zoals het er nu uitziet verwachten we dat de 
energieopbrengst van ons zonnedak over 2021 circa 6 % 
lager zal zijn dan in 2020. Behalve door minder zon is er 
ook minder opbrengst door enige veroudering van de 
zonnepanelen; dat was verwacht.  
 
In deze Nieuwsbrief besteden we verder geen aandacht 
aan ons zonnedak; dat doen we in de Nieuwsbrief van januari 2022 met daarin het 
jaarverslag over 2021 over het zonnedak Holthuizen.  
In die Nieuwsbrief zullen we u ook informeren over de mogelijke gevolgen van het 
faillissement van Anode (zie aan het begin van deze Nieuwsbrief) voor de aandeelhouders 
van ons zonnedak.  
 
De Regering heeft eind oktober jl. besloten om de energiebelasting te verlagen om de 
stijging van de energieprijzen te compenseren. Die belastingverlaging kan gevolgen hebben 
voor de aandeelhouders in ons zonnedak. Uw belastingteruggave kan immers nooit hoger 
zijn dan de energiebelasting die u betaalt. Dus als de energiebelasting lager is kan het zijn 
dat u niet de volle teruggave krijgt waarop u recht heeft.  
De koepelorganisatie van alle energiecoöperaties - Energie Samen - geeft hierover op zijn 
website nadere uitleg (klik hier) en probeert hier wat aan te doen.  
Ook hierover zullen wij u in de volgende Nieuwsbrief nader informeren.  
 
 
 

https://energiesamen.nu/nieuws/1227/verlaging-energiebelasting-op-stroom-en-je-postcoderooscooperatie
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6. Een nieuw BoeN-zonnedak?  
 
Op dit moment overwegen wij (nog) niet om een nieuw zonnedakproject te starten.  
De belangrijkste reden daarvoor is het capaciteitstekort op het stroomnetwerk in ons 
gebied. Simpel gezegd: de stroomkabels van Liander zijn te dun om nog meer zelf 
opgewekte stroom te kunnen vervoeren. Als we nu een zonnedak zouden willen realiseren 
kunnen we de opgewekte zonnestroom dus niet kwijt op het stroomnet.  
We blijven natuurlijk de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten houden en proberen druk 
uit te oefenen op de aanleg van meer capaciteit. 
Overigens geldt deze beperking niet voor huisaansluitingen. Dus bent u van plan 
zonnepanelen op uw eigen dak aan te brengen: doen!     
 
 
7. Activiteiten van de gemeente Bronckhorst 

 
De besturen van de energiecoöperaties die in de gemeente Bronckhorst actief zijn hebben 
periodiek een overleg met wethouder Paul Hofman en zijn mensen.  
Tijdens die overleggen heeft de wethouder ons geïnformeerd over het beleid en de 
gemeentelijke inspanningen op het gebied van groene energie en verduurzaming. De 
gemeente heeft hierover een speciale website: ‘Op Morgen’(klik), waarop u meer kunt 
lezen. Op de pagina ‘aan de slag’(klik) vindt u tips over energiebesparing. 
 
De gemeente Bronckhorst heeft een verkenning laten doen naar de mogelijkheden en 
haalbaarheid van het gebruik van biogas als vervanging van aardgas. Uit het onderzoek 
blijkt dat het zeker mogelijkheden geeft, omdat Bronckhorst beschikt over veel 
grondstoffen voor de productie van biogas. Meer info vindt u hier (klik).   
 
 
 
 
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  

https://op-morgen.nl/
https://op-morgen.nl/aan-de-slag/
https://www.bronckhorst.nl/home/biogas_47111/
mailto:secretariaat@boen.nu
mailto:secretariaat@boen.nu

