Verslag van de Openbare bijeenkomst van de ECNB dinsdag 19 november 2013
in het Drenthehuis te Geersdijk
Ondanks het feit dat er 130 uitnodigingen door het bestuur per E-mail verzonden zijn
aan de leden en geïnteresseerden en er een publicatie in het Noord-Bevelands
advertentie-en informatieblad in week 45 is geplaatst was de opkomst jammer genoeg
niet hoog te noemen.

1.De voorzitter van ECNB Hans Jager opende de vergadering met een welkomstwoord
waarin hij vooral de gastspreker voor vanavond dhr. Frank van Bussel (directeur KNHM)
betrok.
Hierna werd de agenda aan de aanwezigen voorgesteld en zonder wijzigingen
aangenomen.
Na een korte terugblik op de activiteiten van de afgelopen maanden, waarin aan de orde
kwamen de projecten rond de zonnepanelen t.w. de speciale actie samen met IBZ en
Delta-Duurzaam en de aktie samen met het Klimaatfonds ten behoeve van financiële
ondersteuning van projecten op Noord-Beveland zoals voor de tennishal van “Slagvast”,
werd een beeld van de komende activiteiten en plannen toegelicht.
Vervolgens werd met betrekking tot het financiële resultaat verwezen naar
de officiële jaarvergadering die gepland is in de maand februari 2014.In verband
hiermee moet er een kascommissie gekozen worden. De heer F. van Pelt stelt zich
hiervoor beschikbaar en er is dus nog een vacature.
Tot nu toe zijn er in verband met de oprichting, publiciteit en introductiekorting voor
zonnepanelen, kosten gemaakt die de door eigen inkomsten verkregen resultaten
overtreffen. Hierbij zijn de subsidies van KNHM en de Gemeente Noord-Beveland buiten
beschouwing gelaten.
Het bestuur vindt het daarom van belang en van de hoogste prioriteit om een fonds te
stichten waarmee de investeringen uit eigen inkomsten kunnen worden gegenereerd.
(bijv. d.m.v. een Zonnepark)
Voor het bekendmaken van de toekomstplannen van de Coöperatie verwees hij naar
het onderwerp voor na de pauze waar Thijs v.d. Velden aan de hand van een aantal
Speerpunten graag de mening en ideeën van de vergadering zal peilen.
Hierna gaf hij het woord aan Frank van Bussel voor het onderwerp “Actief Burgerschap”.
Aan de hand van een aantal sprekende voorbeelden in het land gaf de heer van Bussel
een helder beeld van de mogelijkheden die de burger heeft bij een terugtrekkende
overheid.
De verhoudingen tussen burger, overheid en bedrijfsleven worden steeds diffuser,
minder hiërarchisch en ad-hoc. Burgers zijn beter geëquipeerd dan ooit tevoren.
Hij begon met de voorbeelden van Texel-Energie die o.a. ook financieel door de
Veerdienst (Texels Eigen Scheepvaart Onderneming) wordt gesteund en de buurtsuper

in Almen waar dagbesteding en winkelen goed samen gaan, waar een
supermarktorganisatie, maatschappelijke zorg en retail combineert.
Ook op bestuurlijk niveau kan de burger een inbreng bijdragen. Als voorbeeld werd
genoemd een jarenlang voortdurend probleem van verkeersoverlast in de kernen waar
twee gemeenten niet uitkwamen.
De twee dorpsraden van de gemeenten kwamen bij elkaar en op initiatief van de
bewoners zitten nu gemeenten, de provincie en het bedrijf bij elkaar en komen tot een
oplossing.
Kortom er zijn veel mogelijkheden om de leefbaarheid te verbeteren of in stand te
houden.
Tot slot van zijn verhaal de stellingen:
Grootschaligheid en kleinschaligheid moeten elkaar versterken.
De mondige burger, die eist zeggenschap en eist verantwoording.
En wat betekent dat voor de maatschappelijke solidariteit?

De voorzitter bedankte Frank van Bussel voor de inspirerende lezing en overhandigde
hem als blijk van waardering een mand met streekgebonden producten.
________________________

Na de pauze werd er allereerst een aantal vragen betreffende BTW terugvordering op
zonnepanelen en investering door Thijs v.d.Velden beantwoord.
Ook werd van de zijde van ECNB aan de aanwezigen gevraagd bij de presentielijst aan
te geven of men mee wilde doen met “Monitoring” Een onderlinge informatie uitwisseling
met betrekking tot energiewinst en rendement- aspecten bij het gebruik van
zonnepanelen.
Vervolgens kwamen uit de vergadering de volgende opmerkingen, vragen en ideeën
aan de orde:
Wat mogen we bij de investeringen van zonnepanelen verwachten van salderen op
langere termijn, hoe ziet de prijsontwikkeling er uit en hoe is de ontwikkeling van de
terugverdientijd?
Antwoord: op korte termijn gaan de rendementen van de panelen al omhoog
deze zullen waarschijnlijk al in onze toekomstige acties meegenomen kunnen worden.
Er is behoefte aan een verdienmodel om toekomstige investeerders te interesseren.
Er wordt gedacht aan centrale stroomopwekking voor meerdere afnemers, een
zonnepark dus.
- Een zonnepark is mooi maar hoe is dat over 10 jaar? Welke risico’s loopt de
ECNB?
En zonnepark brengt risico’s met zich mee. Een zonnepark kan op een
‘onrendabel stuk grond’ maar ook op het dak van openbare ruimte of bijv. stallen.
Boer zoekt Buur is een goed voorbeeld. Klein starten lijkt de beste optie.
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Kan dat ook op daken van huizen, bijvoorbeeld op de huizen die gebouwd gaan
worden bij het Bokkegat?
Tom Vermin: op de bedrijfsgebouwen van Cruijckelcreke of nieuwe winkelpanden
zouden nu ook zonnepanelen gelegd kunnen worden omdat salderen mogelijk
wordt.
De ontwikkelingen van nieuwe panelen gaat heel snel daardoor komen er meer
mogelijkheden.
De ECNB zou deze panelen kunnen bekostigen, hiervan de revenuen krijgen en
dat kan weer dan goede komen aan de burgers.
Voor het streekfonds kunnen personen en/of bedrijven ‘met geld’ benaderd
worden.
Hiervoor een systeem bedenken
Er zouden certificaten uitgegeven kunnen worden (4%?).
Haalbare initiatieven zijn er zeker, ervaringen van elders kunnen gebruikt worden.
De belangrijkste doelstelling van de ECNB moet zijn: problemen oplossen die
anders niet opgelost worden (voor alle bewoners).
Opbrengsten van de zonnepanelen/parken zijn het middel en niet het doel. Het
doel is de leefbaarheid vergroten.
Een voorbeeld daarvan is het project ‘samen aan de slag’. (zie de website ECNB)
De coöperatie moet zaken aanpakken die dicht bij mensen staan bijv. het
opzetten van een auto leen systeem zodat mensen minder eigen auto’s hoeven
aan te schaffen.
Goede marketing is nodig om het doel te bereiken
ECNB kan een (digitaal) platform worden waar bewoners hun ideeën kwijt
kunnen.
De driehoeksborden in de dorpen kunnen benut worden om bekendheid te geven
aan de ECNB.
Bij ideeën voor de ECNB moet wel onderscheid gemaakt worden in vrijwilligers
en professionals.
Er kan nog meer gebruik gemaakt worden van de aanwezige expertise op NoordBeveland
Tijdens allerlei bijeenkomsten op N-B kan informatie liggen van de ECNB met een
oproep ideeën en voorstellen in te sturen of contact op te nemen.
Hiervoor zou bijvoorbeeld de Kerstmarkt in Geersdijk gebruikt kunnen worden op
7 december’13 (ook in de andere dorpen).
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 2 januari ’14 kan hier ook
aandacht voor gevraagd worden.
De website van de ECNB moet goed bekend zijn en interactief gebruikt kunnen
worden.
Oproep aan allen: stuur ideeën in!
Kortom het was een levendige discussie die om ca. 22.00u werd afgesloten.

