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Oprichting van de coöperatie en samenstelling van het bestuur
In december van het afgelopen jaar heeft de oprichting van de Opwek Coöperatie Duurzaam
Haren formeel zijn beslag gekregen. De statuten zijn notarieel vastgelegd, er is een
bankrekening aangevraagd, het bestuur is geformeerd en er is een ledenovereenkomst
opgesteld en uitgestuurd naar alle aspirant-leden van de coöperatie. Belangrijke documenten,
zoals de statuten en een business case, zijn voor alle leden te consulteren op de volgende
website: http://duurzaamharen.nl/documenten/. Op de homepage van duurzaamharen.nl
staat onder de tab ‘projecten’ een doorverwijzing naar Zonnedak Kluswijs Haren. Hier wordt
het project dat de opwek coöperatie gaat realiseren uitvoerig beschreven.
Het bestuur heeft op 15 januari 2019 zijn eerste vergadering gehouden en zal in de
opstartperiode om de twee à drie weken bijeenkomen. Het bestuur kent de volgende
samenstelling:
•

Mw Renée Bekker, voorzitter

•

Dhr Frans Rutten, secretaris

•

Dhr Ronald Zuidema, penningmeester

•

Dhr Dirk Jan Masselink, lid

•

Dhr Menno Visser, lid

Ronald Zuidema fungeert, behalve als penningmeester, tevens als linking pin met de
‘overkoepelende’ Coöperatie Duurzame Regio Haren U.A. Alle bestuursleden verrichten hun
werk onbezoldigd, met uitzondering van de penningmeester. De omvang van de administratie
en de wettelijke verantwoordingsplicht die op de coöperatie rust maken het noodzakelijk voor
de administratieve taken een professionele voorziening te treffen. In de begroting is voor deze
voorziening een budget gereserveerd.

Ledenovereenkomst
Alle certificaten zijn definitief toegewezen. Het totale aantal panelen (395) is verdeeld over 36
leden die inmiddels allen hun deelname hebben bevestigd door ondertekening van de
ledenovereenkomst. Alle leden zullen op korte termijn een factuur ontvangen met het oog op
de betaling van hun entreegeld (50 euro) en hun inleg (160 euro per toegewezen paneel).
Over sommige getallen in de overeenkomst blijkt verwarring te bestaan. Zo wordt in artikel 4
lid 3 gemeld dat de korting op het energietarief wordt toegepast tot een maximaal gebruik van
10.000 kWh. Hier ontbreekt de toelichting dat dit het gebruik per jaar betreft. In artikel 5, lid 3
is sprake van een bijdrage van 5 euro (ex. BTW) voor rente en aflossing van de lening bij het
Fonds Nieuwe Doen van de Provincie Groningen. Dit moet worden gelezen als 5 euro per
paneel per jaar.

Samen maken we Haren Duurzaam Haren
KvK 73360775 – BTW NL859485298B01

In artikel 6 wordt gesproken over een extra bijdrage voor handelingskosten betreffende leden
die hun energie niet betrekken bij de energieleverancier waaraan de coöperatie gaat leveren.
Het bestuur heeft besloten deze bijdrage vooralsnog op nul te stellen. Hetzelfde geldt voor de
extra administratieve handelingen in verband met mutaties zoals overgang van lidmaatschap,
adreswijzigingen of verandering van energieleverancier.

Welke energieleverancier neemt de geproduceerde elektriciteit van de
coöperatie af?
Het bestuur stelt momenteel een lijst op met criteria aan de hand waarvan kan worden beslist
met welke stroomafnemer de coöperatie in zee zal gaan. Over de uitkomsten van deze
selectieprocedure zal in volgende nieuwsbrieven nadere informatie volgen.

Welk bedrijf zal de zonnepanelen leveren en installeren?
De levering en installatie van de 395 panelen vormen verreweg de grootste investering die de
opwek coöperatie gaat doen. Het bestuur wil de komende weken tot een
aanbestedingsbeslissing komen, waarbij uiteraard een transparante procedure gebaseerd op
doordachte selectiecriteria wordt gevolgd. Door de Coöperatie Duurzame Regio Haren, die
initiatiefnemer was van het project Zonnedak Kluswijs, is met het oog op de aanbesteding van
de zonnepanelenlevering en installatie reeds enig voorwerk verricht. Het daaruit resulterende
advies wordt momenteel bestudeerd door het bestuur. Met de aanbevolen installateur, Lanting
B.V., zal het bestuur binnen een week een nader verkennend gesprek voeren.

Welke acties staan nog meer op de bestuurlijke agenda?
Belangrijke acties waarnaar de aandacht van het bestuur in de opstartfase verder zal uitgaan
zijn:
•

De uitwerking van een samenwerkingsovereenkomst met de overkoepelende Coöperatie
Duurzame Regio Haren met het oog op het samen gebruiken van de website en een
relatiebeheersysteem

•

De opdracht voor een onafhankelijke beoordeling van draagkracht en staat van onderhoud
van het dak van Kluswijs

•

Het sluiten van een definitieve overeenkomst met de pandeigenaar van Kluswijs

•

De opdrachtverlening aan Enexis voor de aansluiting van de installatie op het
electriciteitsnet

Wanneer verschijnt de volgende nieuwsbrief?
Het bestuur is van plan de leden periodiek via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van de
vorderingen. Het voorhanden zijn van relevante informatie zal bepalen in welk tempo en met
welke frequentie de nieuwsbrieven zullen verschijnen. Het bestuur hoopt in de volgende
nieuwsbrief tentatief een tijdspad te kunnen presenteren van de aanleg van de
opwekinstallatie Kluswijs.
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