Activiteitenverslag NunspeetEnergie 2021
Het bestuur van de coöperatie heeft dit jaar veel zaken opgepakt om onze doelen weer een stapje
dichterbij te brengen. We geven daar graag verslag van middels het onderstaande overzicht.
Daarnaast hebben we afgelopen najaar onze missie aangescherpt in de volgende termen; NunspeetEnergie ontwikkelt projecten (mee) die voldoen aan de voorwaarden van lokaal gedeeld eigenaarschap en waarover we de zeggenschap hebben. Dit omdat we willen dat lusten en lasten
bij elkaar blijven waardoor het draagvlak van projecten optimaal blijft.

Projecten
- We werden betrokken bij een project aan de Vreeweg inzake onderzoek naar een gecombi-

neerde ontwikkeling van een zonnedak met twee zonnevelden. De eigenaar heeft na meerdere bijeenkomsten gekozen om zelf alleen zijn dak te beleggen, waarmee onze betrokkenheid
stopte. Het zonnedak is inmiddels gerealiseerd.

- Van een particulier van een landje (minder dan 1 hectare) in Hulshorst kregen we de vraag of
wij daar een zonneveld op wilden realiseren. Uit onderzoek bleek dat dit niet rendabel kon
worden gerealiseerd.

- Een zonnedakproject, waar we dit jaar met hoge verwachtingen aan zijn begonnen, aan de

Lage Bijssel, zien we wel tot ontwikkeling komen. Binnen het bestuur is een projectgroep actief om de voortgang te bewerkstelligen. Inmiddels is de SCE-subsidie toegekend en is het
ultimo 2021 wachten op toestemming van Liander voor een aansluiting. We zijn gestart met
de voorinschrijving van participaties. We hopen dit project in 2022 te kunnen realiseren.

- Op Zon Op Nunspeet 2 is weliswaar minder ingeschreven dan op het 1ste project in 2019 ,

maar we zijn toch tevreden dat we nu voor 54 adressen in totaal 723 zonnepanelen zijn besteld in goede samenwerking met de leverancier.

- Nu Veluwe Duurzaam ook Warmtescans aanbiedt aan particulieren hebben wij na evaluatie
besloten om onze warmtescan activiteiten niet te vervolgen

Overleg met Gemeente
Er is dit jaar goed & regelmatig overleg geweest met vertegenwoordigers van de gemeente over
de onderstaande onderwerpen. We merken dat de relaties goed zijn. Er blijft enige spanning bestaan over de rolverwachtingen; enerzijds zien we onszelf als initiator/facilitator voor initiatieven
vanuit een maatschappelijke betrokkenheid, anderzijds zijn we soms ook in de rol van de ‘burger’projectontwikkelaar.
Onderwerp van bespreking zijn geweest
- Samenwerking project Zon on Nunspeet,
- beleidsnota Zon op Land
- Transitie Visie Warmte, we nemen deel aan de stuurgroep
- Vanwege de komende verkiezingen hebben we ook gereageerd op de partijprogramma’s
- Voorstel Maatschappelijke Tender (i.s.m. ESG )

Bedrijven
Naast de stimulering van projecten bij particulieren zien we ook dat support aan de lokale bedrijven helpend kan zijn om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Zeker wat betreft de ‘kleinere’ ondernemingen is het begrijpelijk dat de aandacht in deze tijden vooral naar de eigen productie gaat en wij hebben de insteek van ontzorgen en stimuleren gekozen. Ervaringen zijn positief. In dat licht hebben we diverse bedrijven bezocht en kunnen adviseren;
- Vis interieur

-
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OMNIA ( overleg met de bewonerscommissie )

De gemeente heeft gekozen voor de duurzaamheids-aanpak van bedrijventerrein. In eerste instantie zijn we betrokken bij het bedrijventerrein Feithenhof,ons is gevraagd om het al bestaande
onderzoek bij de Inclusief groep nogmaals tegen het licht te houden. Inclusief heeft het project
vooralsnog “on hold” gezet..
Omdat we eerder al contact hadden gelegd met het parkmanagement van De Kolk hebben we
ook daar een presentatie gehouden om enthousiasme te kweken voor goed energiebeheer, er is
beweging en we houden contact.
Op regionaal niveau is er met de collega’s energiecoöperaties een concept plan opgesteld om
gezamenlijk op te trekken. We hebben dit voorgelegd aan overheden en zien nu nog geen vervolg
hierop.

Bestuurszaken
- Het bestuur heeft maandelijks vergaderd (behalve de zomer) en is blij dat met de komst van

Peter Spruijt ter verbreding van kennis en mankracht. We blijven zoeken naar versterking,
vooral op het terrein van communicatie. Er is het besef dat we zeker m.b.t. het contact met
de leden kunnen verbeteren. Onze wens om dat in de vorm van e-cafés te doen wordt door
de corona maatregelen niet mogelijk gemaakt.
- Omdat we verwachten dat het project Lage Bijssel gerealiseerd gaat worden hebben we gekeken of onze huidige statuten daarin nog passend zijn. Daarbij wordt meegenomen of aanpassingen in het kader van een nieuwe wet (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) nodig
zijn.
- In de vorige ledenvergadering is aangeven dat er meer aandacht rondom onze bekendheid
wenselijk is, naast het goed contact houden met de leden. We streven ernaar om regelmatig
nieuwsbrieven naar de leden te sturen.
We hebben voor diverse communicatie-activiteiten ondersteuning gezocht van een lokale
deskundige, bureau EFB. Het streven blijft het bestuur te uit te breiden met een lid met kennis hieromtrent.
- De functies in het bestuur zijn gewijzigd; Piet de Zwarte is nu vice-voorzitter en Michaël
Nelck neemt de functie van secretaris van hem over.

- Energieleverancier
- OM ; hoewel het streven was om dit jaar samenwerking aan te gaan met de coöperatieve

energieleverancier OM Energie, hebben we dit in het kader van de onrust op de energiemarkt
niet verder uitgewerkt. In principe zal dit thema weer aan de orde komen op het moment dat
een groot project als Lage Bijssel gerealiseerd wordt.

Samenwerking :
- Energie Samen Noord Veluwe (ESNV)
- Na meerdere voorbesprekingen in het voorjaar is in augustus de coöperatieve vereniging

ESNV opgericht door de zeven energiecoöperaties in Noord-Veluwe. Het doel van ESNV is
om sterker te staan door kennisdeling, in overleggen op regioniveau (bijvoorbeeld de RES) en
tevens overstijgende projecten te kunnen faciliteren.
- Wij hebben ons aangesloten bij de provinciale koepel (ESG), mede omdat de provincie in de
grotere projecten regelgevend is en met diverse regelingen lokale projecten steunt. Een voordeel is daar al concreet in geworden door informatieuitwisseling met een EC Rijn en IJssel
omtrent hun ervaringen rondom grote projecten.

Diverse Congressen//webinars
In 2021 is er versnelling gekomen in de ontwikkeling van de energietransitie. Veel partijen zijn er
mee bezig en er is informatie beschikbaar gekomen, vooral uit de koepelorganisaties zoals bijvoorbeeld Nationaal Programma RES, het Gelders Energie Akkoord en diverse aanbieders.
In het kader van de samenwerking met gemeente en bedrijvenkring Nunspeet hebben we een bezoek gebracht aan project Terheide, waar men een volledige energieneutraliteit beoogt te bereiken.

