Jierferslach Mgr 2019-2020
mei Truke, Ytsje, Gerrit, Jellie, Maarten, Jochum
Nei it ôfsjitten fan it sinnedakaventoer bij Jouke en Lametta fanwege te min kabeldikte hawwe we
bij Arnold akkoard krigen op syn Wielster Bedriuwen
Kompleks en we neame har Sinnewiel.
D’r komme nei sterkteberekkening 160-170 panielen op te lizzen fan ca. 370Wp.
Dit komt ûngefear oerien mei 370 kWh/jier bij optimale omstandichheden. Dus een gemiddelde
húshâlding kin dan mei 10 ta yn de foarm fan partisipaasjes fan €250,- en €100,-. Dizze lêste
konstruksje jout €15,- kosten/jier.
Fjirder is it dak WA fersekere tsjin brân, útfal en te min sinne en feroaret de WOZ-wearde net fan de
dielnimmer bij panielen op ôfstân.
Yn it notariële opstalkontrakt is fêstlein dat Arnold en Mariska it dak 15 jier kosteleas ferhiere en it
dan oernimme foar €1,-. Tagelyk garandiert MGr de ûmfoarmer 20 jier.

Foar de begelieding fan dit saneamde Post Koade Roas Projekt hawwe wy de stipe ynroppe moatten
fan Ecoop foar €5000,-, te beteljen de helte bij de takenning fan de subsydzje fan € 2500,-en de oare
de helte……..
Ecoop fersoarget ûo. it ynfoboekje, dat dêrom Nederlânstalich is. Se fersoargje de
sterkteberekkening fan it dak(kosten €1000,-),it kontakt mei Liander (oanslútkosten
€1312,-), de offertes nei de panielynstalleurs ( Mensonides-Harns, Johan Dijkstra-Lwt, FDP-St
Anne, …...Snits)
de subsydzjeoanfraach, de finansjele administraasje nei de dielnimmers en oare tûkelteammen dêr’t
wy tsjin oen rinne.
Wy hawwe bûten de fergaderings op stap west nei de ynfojûn yn Weidum dy’t mei in selde projekt
op it pikekonsern fan Jarich dwaande is, nei regio-en algemiene fergaderingen fan Us Koöperaasje,
nei Webinar Energycoaches.
Op de digitale ALF fan Us Ko kaam nei foarren dat
– d’r no 52 doarpen en wiken oansluten binne, in protte mear as dy fan Grins en Drinte, wylst sy
likefolle stimrjocht hawwe
-- it bestjoer kommene hjerst mei it útstel komt de kontribúsje fan de oansluten koöperaasje per lid
te ferheechjen fan 2,50 nei 5,00 euro
-- d’r in professioneel ferieningsburo komt om sterker te stean yn de transysje
-- se € 60.000,- subsydzje oanfreechje bij de provinsje (Drinte €120.000,- en Grins €5milj.)
Mgr wol rom foar de kommene ALF yn nov, yn sept/okt mei it foarstel komme
-- it boppeneamde ferieningsburo ek fraachbaak en stipe wêze moat foar de koöperaasjes en
sadwaande it djoere Ecoop oerstallich makket
-- de kontribúsjeferheging neier besjoen wurde moat, om’t wy no € 35 × 2,50
earmer wurde soene en miskien ek nochris €35,- fan de wederk.ferg. kwytreitsje

-- dat de stimferhâlding by EnergieVanOns neier besjoen wurde moat, om’t
Fryslân folle mear koöperaasjes telt en Grins en Drinte it ek nochris altiten iens binne
Op de regionale gearkomste yn Marsum hawwe wy fernommen dat
– EVO oanjûn hat dat de wederkopersfergoeding € 40,- wurdt en allinnich op wer op €75,- útkomt
as de koöperaasje yn 2 jier minimaal ien lid oanbringt
wy fine dat tige diskutabel om’t we dan straft wurde foar in flitsende start
-it sinnepark mei Energzjy Koöperaasje Goutum tusken Heak, Swette en Boksumerdyk foar Us
Ko:operaasje gjin diskusjepunt is
it soe wjerskynlik lûken oan in dea hynder wêze om’t earder fêstlein is dat dit
gebiet duorsum brûkt wurde moat
-- Us Koöperaasje 5 beropskrêften oanlutsen hat fanwege de RES (reg enerzjy trans.)
Op de gearkomste fan Webinar Energycoaches fanút de gemeente Ljouwert hearden we dat Klaas
Hofman ynhiert wurde kin om de enerzjykosten te nei ûnderen te krijen
Op de ynfojûn fan de Weidumer Enerzjykoöperaasje waarden we gewaar dat sy ek 0-sertifikaten
hawwe, finansiert troch harren rike doarpshûs mei €22,50 jierlikse kosten
foar de dielnimmers
Us Doarpsbelang wol nei in soad hinne en wer gepraat as rekkenhâlder fan de Rabobank net
meiwurkje foar MGR subsydzje oan te freegjen út it Rabo Coöperatiefonds. Wy rinne dêrmei
€2500,- mis.
Wy hawwe út de doarpspot €400,- krigen fan de oanfrege €750,- foar de oanrinkosten
fan €7500,-. Bij bettere konkretisearing sit d’r miskien mear yn it fet.
Wy hawwe op fersyk fan Us Koöperaasje de provinsje mei ûnderbouwde argumenten frege, 15 m
mounen net allinnich ta te stean bij buorkerijen mar ek bij doarpskoöperaasjes. Oan’t no ta hat it
neat op smiten.
Op fersyk fan de provinsje hat Us Koöperaasje oanjûn in garânsjefûns op sette te wollen mei jild út
de provinsjale opbringst fan de Ôfslútdykmounen.
Tagelyk is ús foarstel om dizze opbringst ek foar juridyske bijstân te brûken mei gejuich ûntfongen.
Ik wol leauwe dat sa alle fergaderkonfersaasje, dat d’r ta docht, wol behannele is.
Jochum

Jaarverslag MG 2019-2020
met Truke, Ytsie, Gerrit, Jellie, Maarten en Jochum
Na het afsluiten van het zonnedakavontuur bij Jouke en Lametta vanwege te weinig kabelcapaciteit
hebben we bij Arnold akkoord gekregen op z’n Wielster Bedrijven Complex en we noemen haar
Sinnewiel.
Het dak blijkt na sterkteberekening maar 170-180 panelen verdragen te kunnen. De eerdere
opbrengstprognose van 60.000kWh lijdt er evenwel niet onder omdat de de panelen des te sterker
geworden zijn van 300-360 kWh/jr. We kunnen dus evengoed wel 200 participaaties uitgeven van
300kWh/jr. Een gemiddelde huishouding kan dan met 10 toe, die €275,- of €100,- kosten. Voor
deze laatste constructie moet je €15,-/j bijbetalen. Na 15 jr kun je bij het €275-model ca €2600,- in
de zak steken en bij het n€100-model word je op duurzme wijze ca 1250,- rijker.
Verder is het dak WA verzekerd tegen brand, uitval en te weinig zon(?) en veranderd de WOZwaarde niet van de deelnemer met deze panelen op afstand.
In het notariële opstalcontract is vastgelegd dat Arnold en Mariska het dak 15 jr voor niets verhuren
en het dan overnemen voor €1,- en tegelijk garandeert MGR de omvormer 20 jr.
Voor de begeleiding van dit zogenaamde Post Code Roos-project hebben we de steun ingeroepen
van Ecoop voor €5000,-, te betalen de helft bij de toekenning van de (provinciale) subsidie van
€2500,- en de andere helft op 29/11.
Ecoop verzorgt het infoboekje, de sterkteberekening van het dak(€1000,-),het contact met
Liander (aansluitkosten€1312,-) de offertes naar de paneelinstalleur (Mensonides – Harlingen,
Johan Dijkstra- Lwn, FDP- St Anna en Otte-installaties in Sneek), de subsidieaanvraag, de
financiële adminisratie nar de deelnemers en andere problemen waar we tegenaan lopen.
Buiten de vergaderingen zijn we op stap geweest naar de info-avond in Weidum, die met een
soortgelijk project op het kippenconcern van Jarig bezig is, naar regio-en algemene vergaderingen
van Us Koöperaasje (Us Ko) en naar Webinar Energiecoaches.
Op de digitale ALV van Us Ko kwam naar voren dat
– er nu 52 dorpen en wijken aangesloten zijn, veel meer dan Groningen en Drente, terwijl zij wel
evenveel stemrecht hebben
--het bestuur komende herfst met het voorstel komt de contributie van de aangesloten coöperaties
per lid te verhogen van 2,50 naar 5 euro
--er een professioneel verenigingsbureau komt om sterker te staan in de transitie
--ze €60.000,- subsidie aanvragen bij de provincie (Drente €120.000,- en Groningen €5milj.)
MG wil in sept/okt, ruim voor de komende ALV in nov. het voorstel aan Us Ko doen dat

-- het bovengenoemde vereningsbureau ook vraagbaak en steun moet wezen voor de coöperaties en
zodoende er naast Ecoop meer keus komt
--de contributieverhoging nader moet worden bekeken omdat wij nu €35×2,50 armer zouden
worden en misschien ook nog eens €35,- van de wederkopersvergoeding kwijttraken
--de stemverhouding bij EnergieVanOns (EVO) nader bekeken moet worden omdat Fryslân veel
meer coöperaties telt dan Groningen en Drente en zij het ook nog eens altijd gelijk stemmen.
Op de regionale vergadering van Us Ko in Marsum hebben wij vernomen dat
--EVO aangegeven heeft dat de wederkopersvergoeding €40,- wordt en alleen weer op €75,uitkomt als de coöperaties in 2 jaar minimaal 1lid aanbrengen
wij vinden dat zeer discutabel omdat we dan gesraft worden voor een flitsende start
--het zonnepark met Enerzjy Coöperaasje Goutum tussen Heak, Swette, Boksumerdyk en het spoor
voor Us Ko geen diskussiepunt is
het zou waarschijnlijk trekken aan een dood paard zijn omdat eerder vastgelegd is dat dit gebied
duurzaam gebruikt moet worden
--Us Ko 5 beroepskrachten aangetrokken heeft vanwege de RES(Reg. Energie Transitie).
Op de bijeenkomst van Webinar Energiecoaches vanuit de gemeente Leeuwarden hoorden we dat
Klaas Hofman ingehuurd kan worden om de energiekosten naar beneden te krijgen.
Op de info-avond van de Weidumer Enerzjykoöperaasje ontdekten we dat zij ook 0-certikaten
hebben, gefinancierd door hun rijke dorpshuis met €22,50 jaarlijkse kosten voor de deelnemers.
In samenwerking met ons Dorpsbelang is tevergeefs onderzocht subsidie te krijgen uit het Rabo
Coöperatiefonds.
We hebben uit de dorpspot €400,-van de aangevraagde €750,- gekregen voor de aanloopkosten van
€7500,- Bij betere concretisering zit er misschien meer in het vat.
Wij hebben op verzoek van Us Ko de provincie met ondergebouwde argumenten gevraagd, 15m
molens niet alleen toe te staan bij boerderijen maar ook bij dorpscoöperaties.
Tot dusver heeft het niets opgeleverd.
Op verzoek van de provincie heeft Us Ko aangegeven een garantiefonds op te willen zetten met
geld uit de provinciale opbrengst van de de Ijselmeermolens bij de Afsluitdijk.
Tegelijk is ons voorstel om deze opbrengst ook voor juridische bijstand te gebruiken met applaus
ontvangen.
Ik geloof dat hiermee alle vergaderconversatie, dat er toe doet, wel behandeld is.

Naschrift EnergieVanOns is de overkoepelende coöperatie van Us Koöperaasje, Drentse Kei en
Groninger Energie Koepel en tevens is het de coöperatieve energieleverancier die alleen maar
zonne-en windstroom levert uit het noorden, terwijl de CO2 uit het gas volledig gecompenseerd
wordt door bomenplant. Hiermee is ze de duurzaamste energieleverancier op de ranking van
Greenpeace en de consumentenbond.

