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5 e Nieuwsbrief  

Maart 2020 

Aan de leden van de Energiecoöperatie Bodegraven- Reeuwijk.  

 

In deze 5e nieuwsbrief geven we u een beknopt overzicht over onze activiteiten en plannen 

voor 2020.  Aan de orde komt: 

• De ALV van 3 februari en de plannen voor 2020 

• Samenwerking met agrariërs in onze gemeente 

• De toerekening van bespaarde Energie Belasting aan de leden 

• De regionale Energiestrategie MH 

• Steun bij ons werk 

• Een rekentool om uw bespaarde energie belasting uit te rekenen 

• De Energiebelasting in 2020 en wijzigen van de inschrijving op elektriciteit 

ALV 3 februari 
De Algemene Ledenvergadering op 3 februari werd bezocht door ongeveer 25 leden. Naast 
het formele deel met o.m. de bespreking van het financieel jaar 2019 en de begroting 2020, 
was er ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën. Eén van die ideeën was om aan buren en 
kennissen een flyer uit te delen met informatie over de coöperatie. Zo werven we meer 
elektriciteit afnemende leden. Het verslag van de ALV kunt u vinden op onze website 
(nieuws).  
De plannen voor 2020 zijn goedgekeurd. Als alles volgens plan verloopt gaan we dit jaar drie 
projecten uitvoeren met in totaal ca 2500 panelen. Als de provincie ZH wil meewerken 
starten we in 2020 met ons eerste grondgebonden project met ca 3600 panelen.  
 
De samenwerking met agrarische bedrijven 
Met succes hebben we het project op het bedrijf van VOF Verleun in Reeuwijk afgerond: 718 
panelen leveren daar duurzame energie voor ongeveer 30 huishoudens. De samenwerking 
met Verleun en netbeheerder Stedin was uitstekend. Op deze wijze hebben we een groot 
dak kunnen benutten. Met de brancheorganisatie LTO-Noord hebben we geruime tijd 
contact over de samenwerking met agrarische bedrijven. We willen de aanpak bij Verleun 
graag delen met andere agrariërs. Toch loopt die samenwerking nog moeizaam. LTO-Noord  
heeft te kennen gegeven de samenwerking met lokale energiecoöperaties lastig te vinden. 
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Reden voor ons om een factsheet te maken over onze aanpak. De factsheet kunt u vinden op 
onze website (nieuws).  
 
Toerekening van elektriciteit aan de leden 
Met onze twee installaties, op de daken van Verleun en Versluys, is in de laatste 3 maanden 
van 2019 het aantal van 18041 kWh opgewekt. Dit levert voor de leden € 722,- op 
te verdelen op basis van het aantal kWh waarvoor zij hebben ingeschreven, door dat met 
een factor 0,1 te vermenigvuldigen. De leden krijgen de Energiebelasting over hun deel terug 
via hun energieleveranciers. Van de coöperatie ontvangen zij een email met het verzoek de 
coöperatie te machtigen om 2/3 van de Energiebelasting te incasseren. 
 
Regionale Energie Strategie (RES) 
In het Nationaal Klimaatakkoord is bepaald dat op land 35 TWh aan duurzame elektriciteit 
voor 1 juni 2030 moet worden opgewekt. Nederland is opgedeeld in 30 RES-gebieden die elk 
een zogenaamd ‘RES-bod’ moeten  doen aan het Nationaal Programma RES. Bodegraven-
Reeuwijk ligt in het RES gebied Midden Holland (MH). Voor MH geldt een opgave van 435 
GWh. Deze opgave is gebaseerd op het huidige elektriciteitsgebruik in MH en houdt rekening 
met extra gebruik van elektriciteit voor toekomstige verwarming van  woningen. Om een 
indruk te geven van het ruimtelijk beslag van deze opgave: voor de opwek van 435 GWh is 
544 hectare aan zonnevelden nodig óf 67 windmolens (3 MW, met een ashoogte van circa 
110 meter). Het concept RES-bod MH moet worden ingediend op 1 juni 2020. Daarvoor 
moet het worden vastgesteld in de gemeenteraden, voor Bodegraven-Reeuwijk is dat 
gepland op 27 mei 2020. De acht energie-coöperaties in Midden Holland (samen ca 900 
leden) werken samen in deze opgave. EC-BR is trekker, Jan Bouwens is lid van de Stuurgroep 
RES MH. 
 
Steun bij ons werk 
De werkzaamheden voor de bestuursleden lopen behoorlijk op, zo zeer dat wij behoefte 
hebben aan ondersteuning. In de komende maanden informeren we de energieleveranciers 
van onze (elektriciteit afnemende) leden over de kWh waarover zij de Energiebelasting 
terugkrijgen. Dat bijvoorbeeld levert veel uitzoek-  en administratief werk op.  
Neem contact op met Jan Bouwens (info@ec-br.nl), als u denkt ons daarbij te kunnen 
helpen! 
 
Rekentool 
Om het u makkelijk te maken gaan we een rekentool plaatsten op onze website. Met deze 
tool kunt u eenvoudig uw besparing op energiebelasting uitrekenen.  
 
De Energiebelasting in 2020 en wijzigen van de inschrijving op elektriciteit 
De  Energiebelasting (EB) in 2020 is € 0,11822 per kWh (incl. btw). Leden ontvangen hiervan 
bij teruggave van EB 1/3 is € 0,0394 en machtigen de coöperatie om € 0,7881 te incasseren. 
De heffingskorting 2020 -  een vast bedrag waarmee dit jaar de belasting op energie wordt 
verminderd - is € 527,17. Die korting heeft geen enkele invloed op de teruggave EB over het 
verbruikte aantal kWh. 
Voor 2020 kunt u uw inschrijving op elektriciteit wijzigen (verhogen of verlagen) door dat per 
e-mail aan ons door te geven: info@ec-br.nl 
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