JAARVERSLAG 2021 Stichting Burger Initiatief Gemeente Goes-Energie Collectief
(BIGG-EC)
Het eerste kwartaal van 2021 stond in het teken van het afronden van het 1 e
zonneproject op het dak van Bosch Car Service en het opstarten van een 2e project
op het dak van de brandweerkazerne in Goes.
Perikelen rondom het 1e zonneproject bestonden uit een hinderlijke piep, waardoor
personeel van de garage last had van de installatie. Er volgde een langdurig traject van
overleg en communicatie met alle betrokken partijen, wat aanvankelijk erg moeizaam
verliep. Meerdere aanpassingen werden uitgevoerd, waaronder aanpassing van het aantal
omvormers, weghalen van optimisers en uiteindelijk plaatsing van optimisers op elk paneel.
Het duurde tot half mei voordat de hinderlijke piep volledig was opgelost.
Daarnaast volgde een traject met de leverancier van de installatie ( Saman) hoe de gederfde
schade zou worden gecompenseerd. Hiervoor werd een berekening gemaakt ter
onderbouwing van gemist stroomverlies, met behulp van ondersteuning van Zeeuwind.
Halverwege het 2e kwartaal werd overeenstemming bereikt met Saman over de
compensatie van gemiste stroomopbrengst.
Parallel aan het oplossen van problemen rondom het 1e zonneproject werd het 1e kwartaal
druk gewerkt aan het opstarten van een 2e project. Hierbij was enige haast geboden , omdat
de oude postcoderegeling tot 1 april 2021 zou gelden. Nieuwe projecten vallen daarna onder
een nieuwe regeling ( uitleg hierover later in dit verslag).
In januari 2021 was er belangstelling voor 143 certificaten, veelal van mensen die op de
wachtlijst stonden. Een nieuwe PR ronde in lokale bladen, op facebook, via Zeeuwind en
onze eigen website werd opgestart om mensen te enthousiasmeren deel te nemen aan het
2e postcoderoosproject. Er werd een informatieformulier op de website van PUURZON
geplaatst. Aanvullend werd een webinar voorbereid.
Begin februari 2021 waren 192 certificaten van de 256 certificaten uitgegeven en werd
definitief besloten om het project op het dak van de brandweerkazerne op te starten.
Een dakcontrole was nog beschikbaar bij de gemeente.
Er werd aan verschillende aanbieders een offerte opgevraagd om de installatie te leveren.
Energie Anders werd gekozen als leverancier. Zij bleken voor de aanleg van de hoeveelheid
panelen ook flexibel. Afhankelijk van het aantal verkochte certificaten werd het aantal
panelen bepaald tussen 144-180. Het definitieve aantal panelen bedraagt uiteindelijk 152,
het aantal deelnemers is 21.
DELTA werd opnieuw afnemer van door het project geleverde stroom. Met Delta is
afgesproken dat zij de eerste 3 jaar de stroom afnemen tegen de marktprijs met een opslag.
Aan DNWG werd de opdracht gegeven de aansluiting op het net te realiseren. De aarding is
verzorgd door Hobbema bliksembeveiliging.
Het contract wordt om de drie jaar vernieuwd. De jaarlijkse stroomopbrengst wordt door de
coöperatie gebruikt om de jaarlijkse kosten binnen het project te betalen. Voorbeelden van
deze kosten zijn onderhouds-, schoonmaak-, administratie- en verzekeringskosten en de
kosten van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

Met de notaris werd het recht van opstal geregeld. Verzekeringen werden afgesloten.
Energie Anders zegde toe voor 30 maart de installatie bedrijfsklaar te hebben. Door Corona
en leveringsproblemen bleek de levering van panelen aanzienlijk te worden vertraagd. De
oplossing om toch gebruik te kunnen maken van de oude regeling werd gevonden in het
tijdelijk leveren van andere panelen. Ter compensatie van de latere start van het project ,
halverwege mei, werden 3 panelen gelegd.
Eindcontrole zal worden uitgevoerd door Solar Design.
Eind maart vindt er een wisseling binnen het bestuur plaats. Door drukke werkzaamheden
elders legt Carla Michielsen haar werk als secretaris neer en neemt Laura de Regt deze taak
over. Wijziging bij de Kamer van Koophandel, UBO-registratie en bevestiging van
bestuursfunctie bij de RABO-bank worden doorgevoerd bij betreffende instanties.
Het eind van het 1e en het begin van het 2e kwartaal staat in het teken van plaatsing van
panelen ter afronding van het Brandweerproject.
Voor de nieuwe postcoderegeling volgen we webinars
van ZMF en Zeeuwind en lezen ons in.
Per 1 april 2021 is de Postcoderoosregeling op nieuwe
leest geschoeid. Wie nu nog een project wil realiseren
moet gebruik maken van een nieuwe subsidieregeling
van de overheid: de SCE.De Subsidieregeling
Coöperatieve Energieopwekking (SCE) vervangt de oude
regeling, waarmee in de afgelopen vier jaar in Zeeland
zo’n 30 projecten tot stand zijn gekomen, waaronder
het zonneproject bij Bosch Car Service. De eerste
aanvragen, waaronder van onze stichting BIGG, voor de
nieuwe regeling zijn in de eerste week van april
ingediend bij de RVO.
Een postcoderoosproject is een van de weinige
projecttypen waarbij burgers actief kunnen deelnemen aan een lokaal burgerinitiatief voor
de productie van duurzame energie.
Onder de oude regeling was en is er sprake van een directe relatie tussen de stroom van het
gezamenlijk zonnedak en de stroom die je thuis geleverd krijgt. Deelnemers krijgen vanaf de
start 15 jaar lang korting op de energiebelasting op de geleverde elektriciteit. Dat is op dit
moment zo’n 12 cent per kWh. Daarnaast levert de verkoop van stroom aan het net ook nog
eens rond 5 cent op, waardoor de totale opbrengst op zo’n 17 cent per kWh uitkomt. Deze
regeling blijft gelden voor projecten die onder de oude regeling zijn gerealiseerd. De looptijd
van postcoderoosprojecten is en blijft 15 jaar.
In de nieuwe regeling is de band met het eigen stroomverbruik van de deelnemers
doorgeknipt. Het lijkt daardoor meer op een gewone investering in een zonneenergieproject in de buurt. Dat maakt de doelgroep ook groter. Zo kun je ook meedoen als je
eigen dak al vol ligt met zonnepanelen. De subsidie die de overheid geeft én de verkoop van
de geleverde stroom aan een energiebedrijf vormen nu de inkomsten van het project. Dat
levert voor projecten die nu van start gaan een prijs op van 14,6 per kWh. (Dit geldt voor

projecten tot circa 75.000 Wp op een kleinverbruikersaansluiting) Dat is minder dan onder
de oude regeling, maar daar staat tegenover dat de totale projectenkosten wel gedaald zijn
omdat zonnepanelen steeds goedkoper zijn geworden.
Het 3e en 4e kwartaal oriënteren we ons op nieuwe daken, passen de website aan t.a.v. de
nieuwe regeling en bereiden de opening van het 2e zonneproject op het dak van de
Brandweerkazerne voor. Deze wordt ingepland op vrijdag 10 september 2021.
We benaderen een roeivereniging, een school, 2 boerderijen en een bejaardenhuis en
proberen daarmee een geschikte locatie te vinden om ook potentiële belangstellenden, die
nu nog niet kunnen aansluiten omdat ze buiten het postcodegebied vallen, de mogelijkheid
te bieden mee te doen met een volgend project. Tenslotte willen we alle burgers in de
gemeente Goes de mogelijkheid bieden om mee te doen de gemeente te verduurzamen in
de vorm van een postcodeproject.
Helaas blijken er belemmerende factoren verantwoordelijk voor het stagneren van een
volgend project , o.a. door onvoldoende stevigheid van een dak, geen overeenstemming
over een dakvergoeding en/of ongunstige ligging en daardoor hoge aansluitkosten.
Daarnaast gaan we in op de uitnodiging om deel te nemen aan gesprekken met een
commerciele partij, BHM Solar, die plannen heeft een groot zonnepark bij Kattendijke te
realiseren, waarbij we als participant zouden kunnen aanschuiven. We laten ons daarbij
adviseren door de deskundigheid van Zeeuwind.
De website wordt voorzien van actuele informatie omtrent de nieuwe postcoderegeling. Ook
de facebookpagina wordt geactualiseerd.
Op 10 september wordt het 2e project feestelijk geopend door de wethouder van Goes,
Joost de Goffau en veel aanwezige participanten in het project

Financieel jaarverslag 2021
In 2021 zijn de financiën van BIGG-EC en PCR Coop PUUR ZON U.A. gesplitst. In onderstaande
jaarrekening is dat opgenomen.

JAARREKENING 2021
Stichting Burgerinitiatief
Gemeente Goes-EC
omschrijving
Transport

inkomsten €

uitgaven €

36.849

Bankkosten

181

Verzekeringen

949

Inleg leden

59.360

Zeeuws klimaatfonds

5.480

Energie Anders

62.971

Communicatie

101

BTW teruggave

9.942

PCR Coöp PUUR ZON U.A.

33.877

Administratiekosten

614

Opstartkosten brandweer

4.116

Notariskosten

1.821

Restbedrag Saman

3.043

Overig
totalen

saldo €

195
111.631

107.867

3.765

