BIJLAGE 1 Algemene ledenvergadering ODE Decentraal 17 november 2017

Verslag Algemene ledenvergadering ODE Decentraal 13 mei 2017 te Utrecht
Aanwezig: Mario Berends, Sijtze Brandsma, Erik Christiansen, Thijs de la Court, Nico Dik,
Leen van Doorn, Theo van Es, Ronald Franken, Sybrand Frietema de Vries, Cora Gijswijt,
Doeko Hekstra, Roel Henderickx, Jos Jonker, Jan Juffermans, Ype Kingma, Roeland Kneppers,
Rie Krabsen, Titia van Leeuwen, Marian Marseille, Paul Melis, Floris Mokveld, Wilma
Paalman-Vloedgraven, Chris Peeters, Pieter van der Ploeg, Jeroen Pool, Floor van Rij, Nel
Sangers, Paul Schlotter, Sible Schöne, Jan Schouw, Anne Marieke Schwencke, Leon Straathof,
Elmar Theune, Gerwin Verschuur, René van Vliet, Ernst Vuyk, Peter de Wit, Bart Wolters,
Siward Zomer, Cees de Bakker, Heike Slingerland, Lothar Ilzhöfer, Jeroen Verschelling, Jack
Burema, Peter van der Stelt, Pieter-Jan Duineveld, Henk Kiewiet, Jan-Cees Jol, Henk Dekker,
Trees Janssen (voorzitter), Liesje Harteveld (notulist)
1. Opening
Voorzitter Trees Janssen opent de vergadering en heet de leden welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen
Geen mededelingen.
3. Verslag ALV 18 november 2016
Naar aanleiding van het verslag wordt een vraag gesteld over de problemen rondom de
tarieven van de aansluiting van zonnepanelen op het net. Siward Zomer beantwoordt de
vraag: er is op dit moment geen vooruitgang in het aanpassen van de regelgeving, maar Ode
Decentraal is wel in gesprek met Alliander. Binnenkort is er een bijeenkomst tussen ODE
Decentraal en Alliander waarin de tarievenstructuur besproken wordt. Het is erg lastig om
iets te veranderen aan de tarievenstructuur.
Vanuit de zaal wordt aangegeven dat Enexis positief beweegt. Kan Enexis bij de
besprekingen betrokken worden? Siward geeft aan dat dat een goed idee is. (naar
aanleiding van dit punt heeft het bestuur actie ondernomen.)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Jaarrekening en bestuursverslag 2016
Penningmeester René van Vliet licht de jaarrekening toe: Ode Decentraal heeft inkomsten
uit de contributie van de leden en de Bijzonder Aangeslotenen. Ook komen er inkomsten uit
het project REScoopPlus. Die bestaan uit een urenvergoeding en een bijdrage voor indirecte
kosten. Deze kan ODE Decentraal gebruiken voor algemene middelen.
In 2016 had ODE Decentraal ook salariskosten. Sinds 1 juni is Siward Zomer in dienst als
directeur.
De jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 19.000. Dat komt vooral omdat we een
bijzondere bijdrage hebben gehad. Die bijdrage komt uit de overdracht van eDecentraal.
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Samen met de bijdrage vanuit eDecentraal stond het vermogen van ODE Decentraal op 31
december 2016 op € 99.000.
Vraag vanuit de zaal: Waarom gaat de toelichting van de jaarrekening uitsluitend over
eDecentraal? Het gaat over de oprichting van eDecentraal op 17 juni 2011, maar ODE is in
1997 opgericht, dat is dan ook onderdeel van het verhaal. Kan de tekst hierop worden
aangepast? Het bestuur zegt toe de tekst in de toelichting aan te passen.
De kascommissie: Henk Kiewiet, Pieter van der Ploeg en Monique Sweep, oordeelt dat de
administratie zeer goed voor elkaar is. Het enige punt van aandacht was de overgang naar
de nieuwe vorm en de afwikkeling van oude zaken. De kascommissie adviseert de ALV om
het bestuur van ODE Decentraal te dechargeren voor het financiële beheer van 2016.
De ALV dechargeert het bestuur voor het financiële beheer van 2016. De jaarrekening is
vastgesteld.
De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun inspanning.
5. Beleidsplan 2017
Siward Zomer licht toe: op de ALV van 18 november is het beleidsplan 2017 wel vastgesteld,
wat we zijn een ANBI-organisatie, dus dan heb je een beleidsplan nodig. Maar ook was
afgesproken dat het beleidsplan zou worden aangescherpt omdat het te algemeen was. Het
plan is nu aangepast. De activiteiten van ODE Decentraal zijn specifieker omschreven en de
projecten zijn toegevoegd.
Er zijn geen vragen, de ALV stelt het nieuwe, aangescherpte beleidsplan 2017 vast.
6. Lobby en belangenbehartiging
Siward Zomer licht toe: Een van onze kerntaken is belangenbehartiging in Den Haag en in
Europa voor onze leden. De sector van coöperatieve duurzame energieprojecten groeit als
kool, dat blijkt uit de Lokale energiemonitor die Anne Marieke Schwenke heeft opgezet
samen met HIER opgewekt. De verwachting is dat het aantal projecten van onze sector
volgend jaar verdubbeld is, of nog groter. Dat is voornamelijk het werk van al onze leden
lokaal. Het doel van ons lobbywerk in Den Haag is het versterken van onze sector en het
ondersteunen van onze achterban. Dankzij de Lokale Energie Monitor kan ik tijdens mijn
gesprekken in Den Haag heel goed laten zien wat onze sector precies is en doet.
Met ondersteuning van Drift van de Erasmusuniversiteit hebben we een stevige ambitie
opgesteld over waar wij willen staan in 2025: minimaal 1 GW aan windturbines in
coöperatieve handen, 1 miljoen zonnepanelen en 200.000 huishoudens verduurzamen. Dit
beeld is belangrijk bij ons lobbywerk omdat je daarmee kunt laten zien dat we serieus zijn en
het biedt een duidelijk handvat om aan te geven wat we nodig hebben om dit doel te
bereiken.
Ontwikkelfonds
Het instellen van een ontwikkelfonds voor energiecoöperaties is een belangrijk doel dat we
willen behalen met ons lobbywerk. Dit ontwikkelfonds is een investeringsfonds voor
energiecoöperaties waarmee ze voorfinancieringen kunnen doen. Er zijn in Den Haag
onderzoeken gedaan naar de haalbaarheid en noodzakelijkheid van dit soort fondsen. Uit die
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onderzoeken bleek dat er zo’n 1,5 miljard Euro beschikbaar is vanuit reeds bestaande
fondsen, maar energiecoöperaties komen daarvoor niet in aanmerking omdat beheerders
van deze fondsen energiecoöperaties niet serieus kunnen nemen. Coöperaties hebben te
weinig middelen. Het ontwikkelfonds is bedoeld om deze drempel weg te nemen.
Onderzoeksbureau Rebel heeft dit verder uitgewerkt. Op dit moment is er bestuurlijk
draagvlak voor een ontwikkelfonds, maar er is nog geen financiering voor vanuit de
overheid.
Salderen
Er mag in de komende jaren geen onzekerheid ontstaan over salderen. Salderen leek
aanvankelijk te worden afgeschaft in 2020. ODE Decentraal heeft een position paper
geschreven over salderen en daarmee is de NVDE aan de slag gegaan om een eenduidig
voorstel te maken vanuit de hele duurzame energiesector. De salderingsregeling zou worden
geëvalueerd in 2017, maar ODE Decentraal heeft ervoor gezorgd dat deze evaluatie al in
2016 plaatsvond. Samen met de NVDE hebben we erop gestuurd dat dit niet alleen een
financieel verhaal werd, maar dat ook de maatschappelijke waarde; eenvoudige toegang tot
duurzame energie opwek als belangrijk onderdeel werd meegenomen. Op basis hiervan is er
een nieuw voorstel voor salderen geschreven waarmee wij samen met de NVDE naar het
ministerie van EZ konden gaan.
Verbetering Postcoderoosregeling
Sinds de ALV van november 2016 zit daar helaas nog geen enkele voortgang in. Er is
onduidelijkheid ontstaan over de btw. Dat leden geld inbrengen in de coöperatie wordt door
sommige belastingkantoren gezien als een dienst waarvoor 21% btw gerekend moet
worden. In dat geval is de business case niet haalbaar. Door andere belastingkantoren wordt
het gezien als inleg in de coöperatie en daar hoeft geen btw over betaald te worden. Zes
verschillende belastinginspecteurs van de verschillende belastingkantoren trekken hier
allemaal een andere conclusie uit. Het lukt niet om hier in goed overleg uit te komen.
De borgingscommissie van het Energieakkoord heeft nu besloten dat er een structureel
overleg moet komen tussen de ministeries van Economische Zaken en Financiën over dit
onderwerp en dat er een evaluatie van de Postcoderoosregeling moet komen. Onze inzet is
dat deze regeling moet worden behouden, er is al heel veel tijd en energie in gestoken. Er
zijn een paar dingen die veranderd moeten worden. De eerste twee punten waar wij ons
voor in gaan zetten zijn: geen btw over de inleg in de coöperatie, en het controlemoment
van de belastingdienst moet eenmalig zijn, waarbij ze controleren of de mensen inderdaad
in het postcoderoosgebied wonen en daarna is het klaar. Mensen moeten gewoon kunnen
verhuizen. Alle mutaties leveren anders te veel administratieve problemen op. Er zijn nog
meer verbeterpunten, maar dit zijn de twee die we het eerste oppakken.
Vraag vanuit de zaal: wat is het advies op dit moment, wat moeten de coöperaties met
postcoderoosprojecten doen? Siward heeft brieven van Belastingkantoren waaruit blijkt dat
de coöperatie geen btw hoeft te rekenen. Coöperaties die belangstelling hebben voor deze
brieven kunnen naar Siward mailen. Met die brieven kunnen de coöperaties vervolgens met
hun eigen belastingkantoor in gesprek.
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De warmtetransitie
Vanuit de overheid is vastgesteld dat 7,5 miljoen woningen van het aardgas af moeten en/of
moeten bezuinigen. Dat is 200.000 woningen per jaar. Daarover heeft ODE Decentraal
gezegd: wij zijn de partij die al op lokaal niveau met verduurzaming bezig is. Het gaat de
bouwsector in Nederland niet alleen lukken om de bewoners van die 7,5 miljoen huizen te
overtuigen. Maar door de coöperatieve lokale organisatievormen van onze achterban
kunnen wij daar wel een belangrijke rol in spelen. In Denemarken is tenslotte 20 jaar
geleden al besloten dat de energiecoöperaties hiervoor de aangewezen partij zijn. Daarvoor
is het wel nodig dat wij ons inzetten op capacity building.
Winterpackage Europe
Dit is een hele reeks aan plannen en richtsnoeren voor een ‘new energy deal for consumers’.
Voor ons is het erkennen en benoemen van ‘energy communities’ in deze wetgeving een
belangrijk speerpunt. Op deze manier kunnen deze ‘energy communities’ beter ondersteund
worden en spelen zij ook wettelijk gezien een rol. Hier zijn wij ons op Europees niveau heel
hard voor aan het inzetten. Het lijkt goed te gaan, maar er zijn ook partijen actief die de
energy communities er juist uit willen krijgen. We proberen steun te krijgen van de
Nederlandse overheid. De overheid ziet de coöperaties als ondersteuners van de
energietransitie. Ons doel is dat in zowel in Europa als Nederland burgerenergie-initiatieven
zonder drempels en omwegen van oprichting naar project, -realisatie en -exploitatie gaan.
Vragen en reacties vanuit de zaal:
Jan Juffermans heeft het bestuur een brief gestuurd over de noodzaak van het plannen van
het energieneutraal maken van alle woningen en gebouwen in Nederland. Dit is nodig om in
2030 energieneutraal te kunnen zijn. Hij heeft echter nooit antwoord gekregen van het
bestuur.
Afgesproken wordt dat Juffermans de brief mailt en dat het bestuur erop zal reageren.
(Inmiddels is de brief besproken in het bestuur en heeft dhr. Juffermans een reactie
ontvangen).
Vervolgens ontstaat een discussie tussen verschillende leden over het wel of niet verplicht
stellen van het energiezuinig maken van woningen. Werkt dit goed, of werkt dit juist
averechts? We moeten ook nadenken over de juiste prikkels voor mensen om met hun
woningen aan de slag te gaan. Het moet aantrekkelijk worden om dit te doen.
Daarna brengt Simon Frietema in dat hij vindt dat het Ontwikkelfonds een heel goed plan is,
maar dat ODE Decentraal ook in moet inzetten op de ondersteuning op lokaal en regionaal
niveau. In Friesland is daar veel ervaring mee en dat werp nu vruchten af.
Elmar Theune vraag of het mogelijk is dat een bepaald percentage aan burgerparticipatie bij
energieprojecten in Nederland verplicht wordt gesteld, net als in Denemarken.
Siward reageert: naast dat we onze ambitie en rol in de warmtetransitie hebben
geformuleerd moet er ook een goede strategie komen. Op welke manier kunnen we de
warmtetransitie versnellen en versterken. Daar moeten we over nadenken
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In Denemarken is verplichte participatie voor burgers vastgelegd in de Klimaatwet. Zo’n wet
hebben wij in Nederland niet. Het punt toevoegen aan de wet Ruimtelijke Ordening zal erg
lastig worden. ODE Decentraal hanteert nu de strategie dat we er op gemeentelijk niveau
voor zorgen dat energiecoöperaties posities krijgen. We hebben een rapport laten opstellen
waarin staat hoe gemeentes kunnen zorgen dat lokale energiecoöperaties grondposities
krijgen. Deze manier gaat sneller dan wanneer we zouden proberen om dit in een nieuwe
wet vast te leggen. En het levert ook resultaat op: eerst mocht je als lokaal initiatief blij zijn
als je 10 procent van een project kon mee ontwikkelen. In Limburg wordt nu al 50 procent
deelname van coöperaties voorgeschreven en er zijn zelfs al gemeentes die helemaal niets
te maken willen hebben met projectontwikkelaars, maar die alles in coöperatieve handen
willen.
De voorzitter bedankt Siward, de bestuursleden en de vrijwilligers voor hun vele werk en
bedankt de leden voor hun ondersteuning.
7. Voorstel wijziging bestuur
De aspirant bestuursleden Jeroen Pool en Jan Schouw stellen zich voor.
De ALV gaat akkoord met hun benoeming.
7.1.
Erelidmaatschap Ernst Vuijk
Bestuurslid Jeroen Verschelling laat de ALV weten waarom het bestuur Ernst Vuijk als erelid
wil benoemen. Dit is een bijzonder moment. Er zijn slechts drie ereleden tot nu toe. Ernst
heeft veel functies bekleed binnen ODE Decentraal o.a.: voorzitter, secretaris,
waarnemend voorzitter en lid van de redacties van BODE en WindNieuws. Wat hem
bijzonder maakt is de manier waarop hij actief is voor de vereniging, zijn ambitie, inzet,
inhoudelijke kennis, energie en het netwerk dat hij inbrengt
De ALV gaat akkoord met de benoeming van Ernst als erelid.
8. Rondvraag
Wilma Paalman vraag aandacht voor postcoderoosregeling, er lijkt angst te ontstaan dat de
energiebelastingen worden aangepast waardoor projecten in de problemen komen met hun
business case. Het is belangrijk om goed de vinger aan de pols te houden.
Daarnaast maakt zij zich zorgen over de tweedeling in de maatschappij als het gaat om
energieoplossingen. Lage inkomen kunnen geen investeringen kunnen doen, daardoor
blijven hun woonlasten hoog. Kan ODE Decentraal daar aandacht aan besteden?
Ronald Franken vindt het erg jammer dat ODE Decentraal niet heeft tegengehouden dat
zonnestroom die we leveren belast gaat worden. Hij denk dat er andere partijen zijn
waarmee ODE Decentraal kan lobbyen om de salderingsregeling te behouden.
9. Afsluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aandacht en sluit de vergadering.
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