JAARVERSLAG 2020 Burger Initiatief Gemeente Goes-Energie Collectief(BIGG-EC)

In de winter van 2020 is begonnen met de opstart van het zonneproject op het dak
van Bosch Car Service. Er zijn offertes aangevraagd voor de levering van de
panelen, contact gelegd met DNWG voor het leggen van de kabels. Er is gewerkt
aan het Recht van Opstal in overleg met de eigenaren van het dak. En natuurlijk is er
een begin gemaakt met de oprichting van de coöperatie die de zonne-installatie gaat
beheren. Contact is gelegd met Delta voor de verkoop van de opgewekte stroom. De
naam van de coöperatie zal zijn PUUR ZON 1. De statuten zijn opgemaakt en
moeten nog bij de notaris getekend worden. Besloten is de panelen bij SAMAN te
bestellen. De rekeningen zijn naar de deelnemers in het project verzonden.
PUUR ZON 1 in Goes is ontwikkeld onder de “Regeling Verlaagd Tarief “, beter
bekend als de “Postcoderoosregeling”. Onder deze regeling kunnen huishoudens en
bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting deelnemen in zonne-energie op een
gezamenlijk dak in de buurt, dat wil zeggen binnen een zogenaamde
postcoderoosgebied. Deze regeling is per 1 januari 2014 in werking getreden.
Dankzij deze regeling krijgen deelnemers die, via een coöperatieve vereniging
investeren in zonnepanelen, vrijstelling van energiebelasting over de Kwh die ze met
“hun” panelen opwekken. De overheid heeft deze regeling voor 15 jaar
gegarandeerd. De vrijstelling van energiebelasting wordt toegepast op de
persoonlijke energierekening van de leden, tot maximaal het eigen verbruik en
maximaal 10.000 kWh per jaar. Ook huurders komen in aanmerking mits de
huurder exclusief energiekosten huurt. De huurder moet dus een zelfstandig afnemer
zijn van elektriciteit en over een kleinverbruikersaansluiting beschikken. Het
energiebedrijf levert in die situatie namelijk energie aan de huurder en kan het
verlaagde tarief toepassen op de energierekening van de huurder.
De postcoderoos is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus de
direct daaraan grenzende postcodegebieden. Ook postcodegebieden die alleen
raken met een 'punt' horen bij de postcoderoos. De productie-installatie kan in het
midden van de zogenoemde postcoderoos liggen maar mag ook in een van de
'blaadjes' van de postcoderoos gerealiseerd worden. Dit maakt het voor coöperaties
mogelijk om ook locaties voor energieopwekking in de randen van de postcoderoos
te benutten . Leden kunnen profiteren van de belastingkorting als ze in de
postcoderoos van de productie-installatie wonen.
De elektriciteit die de gezamenlijke installatie opwekt wordt door de coöperatie
verkocht aan Delta. Met Delta is afgesproken dat zij de eerste drie jaar de stroom
afnemen tegen de marktprijs met een opslag. Het contract wordt om de drie jaar

vernieuwd. De jaarlijkse stroomopbrengst wordt door de coöperatie gebruikt om de
lopende jaarlijkse kosten binnen het project te betalen. Voorbeelden van deze
exploitatiekosten zijn onderhoudskosten, schoonmaakkosten, administratiekosten,
verzekeringskosten en de kosten van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.
Melding Autoriteit Financiële Markten
Deelname in een coöperatief zonproject wordt sinds eind 2017 door de AFM gezien
als een beleggingsproduct. Bij investeringen onder 5 miljoen euro is de aanbieder
vrijgesteld van de prospectusplicht. Wel moeten de aanbiedingen vooraf worden
gemeld bij de AFM en zijn aanbieders verplicht gegevens te verstrekken aan
deelnemers met gebruik van een
informatiedocument. Dit is bedoeld om deelnemers te helpen om de kosten, risico’s
en het rendement van de belegging beter te begrijpen. Dit informatiedocument moet
met de melding worden verstrekt aan de AFM. Aanbieders zijn daarnaast verplicht
om de volgende vrijstellingsvermelding op te nemen bij alle reclame-uitingen.
Let op ! U belegt buiten AMF-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze
activiteit.
Voor meer informatie: zie afm.nl
We hebben een informatiedocument gemaakt naar de richtlijnen van de AFM. Iedere
deelnemer krijgt dat toegestuurd.

In bovenstaand voorbeeld vormen de postcodes 4481,4475,4465,4464,4461 ,4462,
4482,4421 en 4474 een postcoderoos. De productie-installatie kan op iedere
willekeurige plaats binnen dit gebied zijn gesitueerd.

Inmiddels is er een Facebookpagina (@puur.goesenergiecollectief) aangemaakt en
een eigen website gebouwd (www.puurzon.com). Via een informatieformulier op de
website kunnen belangstellenden zich aanmelden voor meer informatie. Op de
website is beschreven hoe de vrijwilligers van BIGG-EC te werk gaan. En natuurlijk
foto’s en video’s van de opening van het project bij Bosch Car Service. In Q en A is
het antwoord te vinden op de meest gestelde vragen.
Het eerste zonneproject van Goes Energie Collectief PUUR is inmiddels
gerealiseerd.
Na 2 jaar intensief werken is op vrijdag 31 juli 2020 door wethouder Joost de Goffau
het eerste collectieve zonnedak van Burger Initiatief Energie Collectief Puur officieel
en feestelijk in gebruik gesteld, onder de naam PUUR ZON 1. Het was zo ongeveer
de warmste dag van 2020, de panelen werden dus gelijk goed gebruikt. De
zonnepanelen zijn geleverd door Saman. 368 zonnepanelen voor ruim 50
deelnemende gezinnen op het dak van autobedrijf Bosch Car Service vormen het
eerste postcoderoosproject van de Gemeente Goes.
Voor het beheer van dit project is een coöperatie opgericht, waar alle deelnemers lid
van zijn. Ook is er een coöperatiebestuur geformeerd en in 24 maart 2020 zijn de
coöperatiestatuten officieel gepasseerd bij de notaris. Het bestuur bestaat uit Melissa
Ernst, Piet van Holsteijn en Foort Minnaard. Zij worden ondersteund door de
initiatiefgroep. De administratieve werkzaamheden voor het postcoderoosproject
worden uitgevoerd door Mark Steijaert uit Oostburg.

De openingshandeling door wethouder
Joost de Goffau

De initiatiefgroep.

Het zonneproject op het dak van de brandweerkazerne aan de Oranjeweg in
Goes.
Na realisatie van het project op het dak van Bosch Car Service zijn de
initiatiefnemers van de stichting Burger Initiatief Gemeente Goes (BIGG-EC) druk
bezig met het opzetten van nieuwe projecten. Het eerstvolgende project wordt
gerealiseerd op het dak van de brandweerkazerne aan de Oranjeweg in Goes.
Er is een nieuwe flyer gemaakt om het project te promoten. Er is een stukje in de
Goese Morgen en in de PZC verschenen over het project. Deze promotie heeft 21
deelnemers voor het project opgeleverd. In totaal komen er 152 panelen op het
beschikbare dak. De panelen zijn besteld bij Energie Anders, de offerte van dit bedrijf
kwam als beste uit de bus. De opgewekte stroom wordt wederom aan Delta verkocht.
Het project is inmiddels opgestart, de beschikbare certificaten zijn ondergebracht en
de panelen besteld. Voor het einde van de maand maart 2021 zal het project
gerealiseerd zijn. 21 deelnemers, afkomstig uit Goes, Kloetinge en Kapelle kunnen
dan profiteren van energie opgewekt door de zon. Op 1 april vervalt de oude
postcoderoosregeling. Wij van de stichting BIGG-EC zijn ons aan het oriënteren op
de nieuwe regeling die dan gaat gelden. Zo gauw een en ander duidelijk is zullen we
de regeling op onze website uitleggen.

FINANIEEL VERSLAG 2020

Jaarrekening 2020 Coöperatie PUUR ZON 1
Door omstandigheden is het door het bestuur van de coöperatie PUUR ZON 1 nog
niet gelukt een bankrekening te openen. Er worden tegenwoordig hoge eisen gesteld
bij het openen van een bankrekening. Er is hierover contact opgenomen met de
AFM, maar dit heeft nog niet tot een resultaat geleid. Al de financiële zaken gaan tot
nu toe via de bankrekening van BIGG-EC.
Transport is het bedrag wat er op de jaarrekening 2019 nog op de bankrekening
stond.
In het voorjaar van 2020 zijn de panelen geleverd en betaald. Na de realisatie van
het zonneproject hebben we de subsidie gekregen van het Zeeuws Klimaatfonds.
Kosten opening zijn de kosten gemaakt voor de huur van statafels, glazen en een
hapje en drankje. Om de opening wat fleur te geven zijn een banner en een vlag
gemaakt.
Natuurlijk moesten we verzekeringen afsluiten voor de panelen.

Er zijn kosten gemaakt om een en ander notarieel vast te leggen, zoals het Recht
van Opstal en de statuten van de coöperatie.
Bij Bosch Car Service bestaan de betaalde kosten uit het aanleggen van kabels en
netwerkverbindingen. Er is ook een opleveringskeuring van de installatie door een
onafhankelijke partij uitgevoerd.
Als inkomsten hebben we dit jaar de betaalde btw op de panelen en notariskosten
teruggekregen.
JAARREKENING 2020 Coöperatie
PUUR ZON 1
omschrijving

inkomsten €

Transport 2019

2.106

Inkomsten leden

105.860

Zeeuws klimaatfonds

uitgaven €

8.186

Saman

99.220

Kosten opening BCS

411

Verzekeringen

551

BTW teruggave

18.727

Notariskosten

3.200

Steijaert administratie en advies

403

kosten BCS
totalen

saldo €

4.231
134.878

108.016

26.862

Jaarrekening 2020 Stichting Burger Initiatief Gemeente Goes.

Er is een verzekering afgesloten om risico af te dekken voor het bestuur.
De kosten voor communicatie zijn de kosten gemaakt voor promotie van het project
op Facebook, de flyer en de kosten voor het bouwen van een website. De kosten van
de website zijn laag omdat we dat in eigen beheer doen.
De inkomsten zijn de €2500 van het Rabobank investeringsfonds wat ze ons nog
toegezegd hadden.
Er staat nog een restant te betalen aan Saman. Dat is nog in kas omdat de piep in de
panelen op het dak van Bosch Car Service nog niet is opgelost.

JAARREKENING 2020
Stichting Burgerinitiatief
Gemeente Goes-EC
omschrijving

inkomsten €

Transport

4.291

Restant Saman

4.961

uitgaven €

Bankkosten

175

Vergaderkosten

161

Verzekeringen

271

Communicatie

218

BTW teruggave

saldo €

268

Notariskosten

1.208

Rabobank

2.500

totalen

12.020

2.033

9.987

