JAARVERSLAG 2019 Burger Initiatief Gemeente Goes-Energie Collectief(BIGG-EC)

De stichting Burger Initiatief Gemeente Goes -EnergieCollectief (BIGG-EC) is
officieel opgericht in maart 2019, en wordt bestuurd door voorzitter Klaas v.d. Woude,
secretaris Carla Michielsen en penningmeester Joke Kesteloo. Het initiatief is al in
2017 ontstaan bij een aantal Kattendijkers. Ze wilden de energietransitie niet alleen
overlaten aan de nationale overheid en grote bedrijven, maar zelf aan de slag. Een
aantal maanden later kwamen een aantal Goesenaren met hetzelfde doel bijeen. Met
steun van energie coöperatie Zeeuwind in zowel de start- als de beheerfase en met
financiële support van de gemeente Goes en de Rabobank kon vervolgens de weg
geëffend worden om samen projecten te gaan realiseren. Het Zeeuws Klimaatfonds
heeft een subsidie gegeven op de uitvoering van de projecten.
Het wordt steeds duidelijker dat we de opwarming van de aarde een halt moeten
toeroepen. Wereldwijd, maar ook landelijk en in de Goese samenleving. Als stichting
willen we graag een bijdrage leveren aan een duurzaam Goes. Daarbij is het
gezamenlijk opwekken van elektriciteit een logische keus. Er zijn tenslotte veel
huizen waarvan de daken te klein zijn of ongeschikt voor het plaatsen van voldoende
zonnepanelen. Wij gaan voor duurzame energie voor iedereen, binnen handbereik.
Zodat Goes een fijne plek blijft om te leven, wonen en werken.
Om gebruik te kunnen maken van de postcoderoosregeling zoals landelijk is
vastgelegd in wetgeving is een coöperatievorm nodig, waarin de coöperanten voor
gezamenlijke rekening zonne- of windenergie gebruiken voor de opwekking
elektriciteit. Door deze gezamenlijke energieopwekking krijgt elk van de coöperanten
recht op een korting op haar/zijn factuur voor elektriciteit, evenredig aan de in de
coöperatie opgewekte energie uit wind of zon.
Het werkgebied is de gemeente Goes, met in eerste instantie projecten in Goes en
omliggende dorpen: BIGG-EC staat open voor andere projecten binnen en in de
toekomst mogelijk ook buiten dit werkgebied.
Onder de activiteiten van BIGG-EC vallen:
-

Het zoeken van geschikte daken met bereidwillige dak eigenaren (of plaatsen
waar activiteiten met windenergie kunnen worden ontplooid) en aspirant
coöperanten die samen de basis vormen voor een Postcoderooscoöperatie;
o Hierbij zijn de geldende wettelijke regelingen voor
Postcoderoosprojecten (en haar opvolgers) de leidraad;

-

-

-

Waar mogelijk initieert de stichting ook andere duurzame energieprojecten of
participeert ze in door anderen geïnitieerde projecten;
Daar waar nodig en gewenst verzorgt de stichting de begeleiding tijdens de
fysieke voorbereiding en het tot stand komen van de zonne- of wind projecten;
De stichting bewerkstelligt
o Dat het rendement van de initiatieven en geldende regelingen
maximaal ten goede komt aan de deelnemers van de initiatieven; zij
heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk;
o Dat zoveel mogelijk mensen zich kunnen aanmelden als coöperant
door het ontwikkelen van voor coöperanten zo interessant mogelijke
voorfinancieringsvormen;
o Dat lokale ondernemers en verenigingen een goede kans hebben om
mee te doen in de realisering van haar projecten
Het faciliteren van de administratie van gerealiseerde projecten en het
ondersteunen van of het deelnemen in het bestuur van de gerealiseerde
coöperaties;
Het stimuleren van samenwerking tussen verschillende
Postcoderooscoöperaties
Het zoeken naar samenwerkingsmodellen met andere organisaties die op
hetzelfde terrein actief zijn.

Om de energiedoelen van 2030 te halen wordt gedacht aan zowel wind als
zonneparken om dit te realiseren. Onze voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op
daken i.p.v. op landbouwgrond. Er zijn projecten in voorbereiding waar de inwoners
van Goes aan mee kunnen doen.
Het doel van de stichting is mensen in Goes een dak aan te bieden waar gezamenlijk
zonnepanelen op geplaatst kunnen worden. De werknaam van de stichting wordt
PUUR Goes Energie Collectief.
Na de oprichting van de stichting is begonnen met het ontwerpen van een logo en
een flyer. De flyer( zie bijlage 1) is vervolgens verspreid in de gehele gemeente
Goes. Op de flyer zijn de data vermeld van de informatieavonden, 5 juni 2019 in het
stadskantoor van de gemeente Goes en op 20 juni in het Katshuis te Kattendijke.
Belangstellenden konden zich voor de avond opgeven via het emailadres van de
stichting (puur.goesenergiecollectief@gmail.com). De informatieavonden waren een
groot succes, ca. 50 belangstellenden hebben zich aangemeld als lid van de
coöperatie voor het eerste postcoderoosproject in de gemeente Goes.

Een plaatje hoe de postcoderoosregeling werkt.

Kosten

Opbrengsten

Prijs per paneel +installatie
€ 290,00

Resultaat Coöp

Werkkapitaal

€ 10,00

Belasting + BTW

Totaal

€ 300,00

Totaal per jaar

€ 34,66

300/34,66 =
(15 * 34,66- 300)/15 =

8,7 jaar
€ 14,66 per jaar
4,40% per jaar

Terug verdientijd
rendement in 15 jaar
rendements %

€ 5,66
12,6 ct/kWh € 29,00

Een indicatie van de kosten en opbrengsten.

Nadat op de informatieavonden was gebleken dat er belangstelling van bewoners uit
de gemeente Goes was voor een postcoderoosproject is gestart met de
voorbereidingen. Er is een dak gezocht en gevonden bij Bosch Car Service in Goes.
Het dak is onderzocht of het mogelijk was hier panelen te leggen. Het dak bleek in

orde. Er zijn offertes aangevraagd voor de te leveren zonnepanelen. Kortom in het
najaar van 2019 is begonnen met de uitvoering van het eerst zonneproject. Op 29
oktober is nog een tweede informatieavond belegd in het stadskantoor van Goes om
de aspirant deelnemers over de voortgang te informeren.

Wat deed de Stichting tot nu toe
•

Onderzoek dakkwaliteit, BCS ok, maar Brandweer uitgesteld

•

Sluit opstalrecht voor de zonnepanelen af met de dak eigenaar
•

Vast te leggen in een Recht van Opstal

•

Aansluiting met Enduris

•

Offerte voor panelen en installatie: Saman

•

Afnemer voor de opgewekte stroom: Delta

•

Regelt professionele steun voor administratie

•

Regelt de administratie met de Belastingdienst

•

Richt de Coöperatie op

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019.
Na het oprichten van de stichting is subsidie bij de gemeente Goes aangevraagd en
gekregen. In mei 2019 is €5000 gekregen. De Rabobank heeft ons uit het
investeringsfonds €5000 toegezegd. €2500 is in juni 2019 op onze bankrekening
bijgeschreven.
Uitgaven zijn gedaan voor het dakonderzoek bij Bosch Car service en voor het
ontwerpen van het logo en de flyer. Verder zijn er kosten gemaakt voor de
vergaderingen en advertenties. Inkomsten zijn er nog geweest van de inschrijvingen
van de deelnemers in het project.

JAARREKENING 2019 Stichting Burgerinitiatief Gemeente Goes-EC
omschrijving

inkomsten €

Gemeente Goes

5000,00

Rabobank

2500,00

uitgaven €

Vergaderkosten

285,60

bankkosten

96,19

communicatie
Inschrijfgeld deelnemers

1968,87
3900,00

kosten oprichting BIGG-EC

804,10

kosten dak BCS

1395,14

kosten dak brandweer

453,75

totalen

saldo €

11400,00

5003,65

6396,35

