Verslag bijeenkomst werkgroep Energie coöperatie Noord-Beveland i.o.
Naar aanleiding van de bijeenkomst op 10 december zijn wij bijeengekomen om een eerste
inventarisatie te maken van de uitkomsten van die avond en de daaruit voortvloeiende stappen die
we zouden moeten zetten. De uitdrukkeli jke wens van de aanwezigen om te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn betreffende een gezamenlijke inkoop van zonnepanelen en alle daarbij
behorende voorbereidingen is ons uitgangspunt.
Alvorens bij alle mogelijke deelnemers via een vragenlijst hun specifieke situatie in kaart te brengen
hebben wij besloten eerst nog enige informatie vooraf te gaan verzamelen.
Wij hebben nu een gesprek gepland met Ilse Pama en Melissa Ernst van de ZMF die haar diensten
kosteloos heeft aangeboden en ons kan informeren over het traject dat zij hebben doorlopen met
Zeeuwind. Het gaat hier met name over de aanbesteding bij 16 ondernemers. Dit gesprek heeft
inmiddels plaatsgevonden. Zij kunnen en willen ons in de toekomst verder ondersteunen en zij
hebben aangekondigd dat er in het voorjaar 2013 weer een inschrijving voor zonnepanelen gaat
plaatsvinden. Ook zullen zij ons helpen bij het maken van een stappenplan, het opstellen van het
ontwerp van de statuten voor de coöperatie, de enquête, voorlichting en een p.r.-plan.
Daarnaast hebben wij een gesprek met plaatselijke ondernemers om te polsen wat zij voor ons
kunnen betekenen en gaan we nog overleggen met een onafhankelijk adviseur die ons meer inzicht
kan geven over alle noodzakelijke randvoorwaarden. Tenslotte is er in samenspraak met Josje de
Koning een voorlopige begroting voor de coöperatie i.o. opgesteld om bij de gemeente een POP
subsidie te kunnen aanvragen.
Hierna willen wij via de vragenlijst de wensen, mogelijkheden en noodzakelijke adviezen van
iedereen verzamelen. Volgens onze inschatting kan dit begin januari plaatsvinden.
Daar waar nodig gaan wij ervoor zorgen dat iedereen ter plekke een technisch advies kan krijgen
omtrent plaatsing en randvoorzieningen zodat dit de eventuele besluitvorming kan vereenvoudigen.
Ondertussen gaan wij ook door met de voorbereiding tot oprichting van een Energie coöperatie
Noord-Beveland. De doelstelling van deze coöperatie i.o. moet nog worden geformuleerd maar is
mede om ervoor te zorgen dat de bevolking van Noord-Beveland op een doeltreffende maar
eenvoudige wijze deel kan nemen aan een project tot plaatsing van zonnepanelen. De coöperatie
i.o. gaat ervoor zorgen dat er in alle randvoorwaarden zo goed mogelijk voorzieningen zijn getroffen
(te denken valt aan advisering, goede kwaliteit-prijsverhouding, plaatsing, nazorg,
klachtenafhandeling, subsidieaanvragen, financiering etc.).Kortom voor iedereen de aanschaf van
zonnepanelen zo eenvoudig mogelijk maken.
Nadat wij bovengenoemde gesprekken hebben afgerond hoort U dus van ons via een brief wat de
volgende stappen zullen zijn en krijgt u tevens een vragenlijst. Natuurlijk kunt U ook altijd via de mail
reageren als er nog vragen of opmerkingen zijn.
Wij gaan moet goede moed een zonnig 2013 tegemoet.
Met vriendelijke groet,
De werkgroep Energie coöperatie Noord-Beveland

