Jaarverslag 2019

Project Shelter Storage

Energie coöperatie Boeskoolstroom U.A.
Oldenzaal, juni 2020

Beste leden,
Hierbij het jaarverslag van 2019 !
Met energiecoöperatie Boeskoolstroom U.A. opgericht in 2017 is het mogelijk gemaakt dat alle inwoners van
de gemeente Oldenzaal en voor een deel in Losser (De Lutte) en Hengelo (Deurningen) gebruik kunnen maken
van de postcoderoosregeling (officieel: de regeling verlaagd tarief voor collectieve opwek van de Wet belasting
milieugrondslag) .
2019 was het jaar waarin we zijn gestart met de eerste fase van ons project Shelter Storage met 840 panelen.
De stroomproductie is in juli 2019 gestart!
Voor Boeskoolstroom was dit het begin om concreet bij te dragen aan ons streven om invulling te geven aan
een duurzaam Oldenzaal.
Voor de leden van de coöperatie begon daarmee een 15 jarige periode met recht op de jaarlijkse teruggaaf van
de energiebelasting.
We verkopen de stroom aan om | nieuwe energie, groenste energiecollectief van Nederland, waarmee we een
samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan.
Met dit verslag willen wij u een indruk geven van wat in 2019 tot stand is gekomen.
Heeft u vragen? Mail ons, of stel ze op de Algemene Ledenvergadering.
Namens het bestuur,
Johan van Heerde, voorzitter
Juni 2020
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2019 is het jaar waarin een belangrijkje mijlpaal is geslagen: de eerste 840 panelen zijn gelegd en produceren
groene stroom. Dat is vooral te danken aan de beschikbaarheid van daken voor zonnepanelen en aan onze
leden van het eerste uur , onze pioniers.

1.

De daken

De prioriteit van Boeskoolstroom ligt bij het installeren van zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen en
kantoorgebouwen.
Boeskoolstroom prijst zich gelukkig met de Oldenzaalse ondernemer Herman Bodewes die de bedrijfsdaken van
Shelter Storage “om niet” ter beschikking heeft gesteld voor het installeren van zonnepanelen. Omdat hij ons
initiatief van harte ondersteunt en zo een bijdrage wil leveren aan een duurzaam Oldenzaal. Natuurlijk is
hiervoor wel een huurovereenkomst afgesloten zodat de installatie minstens 15 jaar , de duur van de
postcoderoosregeling, kan blijven liggen.
De daken van Shelter Storage zijn bouwtechnisch sterk genoeg om de panelen te dragen, ook bij storm en ze
bieden plaats aan minstens 2500 panelen . Goed voor ongeveer250 huishoudens. De eerste fase met 840
panelen in juli 2019 is gerealiseerd. Voorlopig kunnen we dus even vooruit. Hoe lang? Dat is helemaal
afhankelijk van het aantal nieuwe leden.

2.

Project Shelter Storage

Nadat in 2018 de aanbesteding plaatsvond werd de installatie van de panelen gegund aan Schulte Energie &
Techiek uit Denekamp en de aanleg van de voedingskabels aan de Siers Groep te Oldenzaal. In februari 2019
vond het bestuur van Boeskoolstroom het verantwoord om tot opdrachtverlening over te gaan. De benodigde
middelen uit de verkoop van de panelen en de goedkeuring door B&W van een lening uit het Oldenzaals
Energiefonds maakte dat mogelijk. Aan Schulte Energie& Techniek en Siers werd vervolgens opdracht verleend.
Voordat de stroom geleverd kan worden komt er nog meer bij kijken. Behalve Schulte en Siers zijn er meer
partijen nodig voordat de geproduceerde stroom verkocht kan worden. Zoals Fudura, het meetbedrijf dat de
gemeten hoeveelheid doorgeeft aan de regionale netbeheerder Coteq die de maandelijkse productiecijfers
vervolgens doorgeeft aan om|nieuwe energie die onze stroom inkoopt.
We zijn ingeschreven bij CertiQ waarmee gegarandeerd is dat onze geproduceerde stroom 100% groen is. En
dan is er nog de belastingdienst die ingaande 1 augustus 2019 een aanwijzing heeft gegeven voor de
toepassing van een verlaagd tarief energiebelasting zodat de leden hun energiebelasting kunnen terugvragen.
Omdat Boeskoolstroom risico’s kan lopen door schade aan de installatie , door productieverlies en/of schade
aan derden zijn de nodige verzekeringen afgesloten waarmee deze risico’s zijn afgedekt.
Sinds de inwerkingstelling van de installatie is per 31 december 2019 93.995 kWh groene stroom
geproduceerd en verkocht aan om|nieuwe energie.
Daarmee is lokaal ook een bijdrage geleverd aan de CO2 reductie van 37.500 kg of wel we hebben hiermee het
effect van ruim 1.500 geplante bomen behaald die in een jaar deze CO2 uitstoot opnemen.
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3.

Financiering

De financiering van de installatie was toch nog spannend. Voor de uitkering van de lening uit het Oldenzaals
Energiefonds moest namelijk een recht van opstal geregeld zijn omdat de panelen als onroerend goed werden
gezien. De notaris kon deze acte niet eerder opstellen dan na een standpuntbepaling van de belastingdienst
over de waardebepaling van de panelen. Omdat dit eind 2019 nog niet helder was heeft het bestuur expertise
ingeschakeld om uit deze impasse te komen. Gelukkig kwam de gemeente ons tegemoet met een voorschot op
de lening van € 150.000,- zodat wij aan onze verplichtingen konden voldoen. Mede dankzij de coulante
opstelling van Schulte.

4.

Leden

De leden van de coöperatie en tevens deelnemer in het project Shelter Storage hebben geïnvesteerd in
certificaten van zonnepanelen. Onze leden zijn particulieren maar ook MKB bedrijven. Zij maken gebruik van de
postcoderoosregeling waarmee ze de energiebelasting van de door hen gebruikte stroom kunnen terugvragen.
Bij voorinschrijving in voorjaar van 2019 waren er 244 panelen “verkocht” aan 25 deelnemers en op 31
december stond de teller op 388 verkochte panelen aan 30 deelnemers. De leden hebben er verder geen
omkijken naar want dit bedrag is all-inn. Voor de kopers van certificaten is een aparte dochter coöperatie
opgericht: Energie coöperatie Bella U.A..
Omdat deze constructie wat minder toegankelijk is voor mensen met een “krappe beurs” is in overleg met WBO
Wonen en de gemeente Oldenzaal een constructie bedacht voor de huurders van WBO wonen. Hiervoor is een
intentieverklaring getekend. Om de geldstromen apart te houden is daarvoor een aparte dochter coöperatie
opgericht: Energie coöperatie Anna U.A. Huurders kunnen lid worden en nemen dan deel zonder dat ze direct
investeren in een paneel. Boeskoolstroom doet de voorinvestering en de huurders betalen de investering terug
met een deel van de door hen terug ontvangen energiebelasting. Daarnaast profiteren zij ook van het resultaat
uit de verkoop van stroom. In samenwerking met WBO wonen is hiervoor in 2019 een pilot gestart en zijn 50
huurders aangeschreven. Eind 2019 moeten we concluderen dat slechts enkele huurders interesse hebben
getoond.
De leden moeten nog even geduld hebben voordat zij de energiebelasting terugkrijgen en een winstuitkering uit
de verkoop van de opgewekte elektriciteit ontvangen. Pas na afloop van het eerste productiejaar (vanaf medio
2020) is dit mogelijk.

5.

Communicatie.

De communicatie verliep hoofdzakelijk via nieuwsbrieven en informatieavonden in de Abdij. Op 14 februari was
er een infoavond op 2 mei de oprichtingsbijeenkomst van Bella. Beide avonden werden goed bezocht.
Daarnaast heeft Boeskoolstroom zich gepresenteerd op de inloopavonden van Coteq Netbeheer in het stadhuis
van Oldenzaal . Ook de plaatselijke pers heeft aandacht besteed aan het eerste zonne- energieproject in
Oldenzaal.
Ook zijn alle sportclubs aangeschreven waarop helaas geen enkele reactie is binnengekomen is. Ook zijn via de
Stichting Industriële Kring Twente de Oldenzaalse ondernemers benaderd.
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Ondanks alle communicatie inspanningen verliep de werving van nieuwe leden niet van een leien dakje.
Daarom hebben we samen met communicatiebureau Vliegende Varkens uit Oldenzaal een inventarisatie
uitgevoerd voor een “PR masterplan” met daarin de stappen om tot meer naamsbekendheid en een betere
(digitale) bereikbaarheid te komen. Met dit plan in de hand zal gewerkt worden aan een betere en een goed
afgestemde communicatie. Voor 2020 staan een nieuwe MKB flyer, een verbeterde brochure, een vernieuwde
website en een advertentiecampagne op het programma.
In 2019 heeft Oldenzaal zich geprofileerd als 1 van de 19 “global goal gemeentes” in Nederland. Gemeentes die
zich op duurzaamheidsgebied willen inspannen. Om dit te promoten is een film gemaakt waarin onder meer
Boeskoolstroom als 1 van de goals zich profileert. Het sluit goed aan bij ons streven naar een duurzaam
Oldenzaal. De film was te zien in de gemeenteraadsvergadering maar ook tijdens pauzes in theater De Bond.
In Oldenzaal blijft Boeskoolstroom betrokken bij andere initiatieven. Hoewel onze kernactiviteit bij het
realiseren van installaties op bedrijfsdaken ligt is Boeskoolstroom via de gemeente wel betrokken bij het
onderzoek naar de mogelijkheid voor zonnevelden. Buiten Oldenzaal onderhoudt Boeskoolstroom contacten
met collega energie coöperaties zoals Enschede Energie, Zutphen en Rijssen.
Eind 2019 heeft BS een offerte uitgebracht voor 40 panelen aan stichting Paardrijden voor Gehandicapten
Oldenzaal (SPGO). Daarmee zal SPGO de eerste maatschappelijke organisatie zijn die kiest voor Boeskoolstroom
Voor onze leden hebben we de mogelijkheden onderzocht om zelf via je PC, laptop of smartphone de
elektriciteitsproductie te blijven volgen. Dat kan wel, maar het programma daarvoor is niet echt
gebruikersvriendelijk. Via Schulte en de leverancier van de apparatuur proberen we hiervoor een oplossing te
vinden.

6.Organisatie
Team boeskoolstroom
Het team van boeskoolstroom bestond uit 7 vrijwilligers. Het bestuur van Boeskoolstroom werd gevormd door
Johan van Heerde (voorzitter), Harry Vermij (secretaris/penningmeester) en Jaap Noordman. Zolang zich uit de
ALV nog geen bestuursleden hebben gemeld vormen zij tevens het bestuur van dochter coöperatie Bella.
Medewerkers aan projecten zijn Harry Snijders, George Vermaes, Bert Huisjes (communicatie) en Wouter
Lammerink (financiën).
Wij hopen op de komende ALV ook dames te ontmoeten die ons bestuur willen versterken of mogelijk iemand
kennen en willen aandragen die onze activiteiten als ambassadeur willen ondersteunen. Het bestuur vergadert
niet meer dan nodig en de lijnen zijn kort. In 2019 werd gemiddeld eens per 14 dagen vergaderd vanwege de
vele werkzaamheden, met name de realisatie van ons eerste project.
Administratie
De administratieve situatie was nog goed te overzien zodat we dit in eigen beheer uitvoeren. Het betreft het
bijhouden van het aantal leden, het aantal panelen per lid , het jaarlijks doorgeven van de energieproductie aan
de energieleveranciers van de leden en het regelen van de financiële afhandeling. Alleen de jaarrekening werd
opgemaakt door Ten Donkelaar Administratie en Advisering. Gezien de te verwachten groei zal in 2020 een
professionaliseringsslag worden ingezet, ook op administratief gebied. Voor de financiering van de
professionalisering loopt een aanvraag voor een provinciale subsidie van € 40.000,Vrijwilligers
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In 2019 is in de pers en bij impuls een oproep gedaan om nieuwe vrijwilligers te werven onder het motto:
“Boeskoolstroom zoekt versterking”. Dit heeft als resultaat een uitbreiding van het Boeskoolteam opgeleverd.
Voor de vrijwilligers is in principe een vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Pas wanneer de financiële situatie dat
mogelijk maakt zal daar gebruik van worden gemaakt.

7. Vooruitzicht
Het bestuur van Boeskoolstroom heeft ambities. Er is dakruimte voor de uitbreiding met nieuwe zonnepanelen
beschikbaar én ruimte voor nieuwe leden en die ruimte willen we ook invullen. We streven ernaar om binnen
twee jaar tenminste 2500 panelen te hebben geïnstalleerd zodat we 250 leden van groene stroom kunnen
voorzien.
In vergelijking met andere energie coöperaties doen we het niet slecht, maar het kan beter. Voor het bereiken
van nieuwe leden gaan we daarom vanaf volgend jaar steviger inzetten op naamsbekendheid en op de
(financiële) voordelen om lid te worden van onze coöperatie.
Op technisch gebied gaan de ontwikkelingen snel. Er komen steeds efficiëntere panelen, zelf flexibele panelen.
En hoewel nog erg kostbaar zijn er mogelijkheden om de lokaal opgewekte elektriciteit in de wijk op te slaan.
Ook bij gebruikers van energie zijn er veranderingen: zij zullen meer elektriciteit gaan verbruiken. Door over te
gaan van verwarming met gas op een warmtepomp of door elektrisch te gaan rijden met auto of fiets. Vergeet
je trouwens niet om als je meer elektriciteit denkt te gebruiken dit aan ons door te geven zodat wij panelen
voor je kunnen reserveren?
Verder hebben coöperaties als Boeskoolstroom het tij mee. Uit het medio 2019 getekende klimaatakkoord blijkt
dat gestreefd wordt naar 50% lokaal eigendom van nieuwe zonprojecten en de rol van burgerparticipatie
daarin.
Kortom elektriciteit uit zon kon wel eens “booming” worden en wij bieden Oldenzalers die niet de mogelijkheid
hebben om panelen op eigen dak te leggen toch volop de mogelijkheid om hiervan te profiteren.

8. We bedanken iedereen
We willen graag iedereen bedanken die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan de resultaten die
we in 2019 hebben geboekt.
Heeft u opmerkingen of vragen naar aanleiding van dit jaarverslag? Neem contact met ons op. De
contactgegevens vindt u op onze website. U kunt mailen, bellen of bij bestuursleden langs komen!
Namens het bestuur

Jaarverslag 2019

7

