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Agenda

1. Opening 

2. Verkiezing nieuw bestuur (overeenkomstig statuten: stemming)

3. Status zonnedaken Lierweg, Middelaar

4. Hoe zit de coöperatie in elkaar en wat wordt er gedaan

5. Samenwerking met Gennep, zonnedaken in Gennep

6. Financieel overzicht

7. Privacyverklaring (stemming)

8. Portal (Econobis)

9. Rondvraag
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Verkiezing nieuw bestuur

Volgens artikel 37, statuten Stroomvanhier wordt op eerste ALV een nieuw bestuur 
gekozen. 

Het huidige bestuur stelt zich opnieuw beschikbaar:

- Voorzitter: Joris Looman

- Secretaris/penningmeester: Hans van der Weijden

- Algemeen bestuurslid: Jan Cremers

Nieuwe bestuursleden hebben zich kunnen melden.

Resultaat: huidig bestuur is herkozen.

Vrijwilligers uit Gennep: Harm Otten, Bert Hendriksen, Jan Willem Wesseldijk
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Status zonnedaken Mook & Middelaar

• Boerderij Roording, Lierweg 5, Molenhoek.

• Bedrijfspand Middelaar, Bouwsteeg 4.
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Planning Lierweg
versie 5 juli 2022

Juni 2022: *voorlopige ledenlijst is doorgegeven aan RVO, kan later worden aangepast (deadline 22 juni).

22 aug 2022:  uiterste datum voor afsluiten recht van opstal overeenkomst B. Roording – coöperatie. Initiële 

datum 22 april, eerst uitstel 22 juni, daarna uitstel 22 augustus. 

22 okt 2023:   uiterste datum realisatie zonnepaneel installatie.

2021 2022 2023

okt nov dec jan feb mar apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr

RVO, Rijksdienst 

Ondernemend NL
SCE 

subsidie

leden

lijst*

melden 

installatie

coöperatie SvH

juni 2021 opgericht
   leden werven

lid 

worden

factuur 

betalen opening ALV

Dakeigenaar, B. Roording

Zonnepaneelleverancier Megens

selectie 

panelen

op-

dracht

instal-

latie PV

Netwerkbedrijf Enexis
opdracht 

aansluiting

Energieleverancier Greenchoice

con-

tract

aanleggen 3x80A aansluting + verzwaring kabel Lierweg

recht 

van 

opstal 

overeen- 

komst

1e inschatting coöperatie:  juni. 

Enexis: nov 2022, feb 2023

Stikstof 

ontwikkelingen
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Huidige status project Lierweg

 Nog geen recht van opstal overeenkomst ondertekend. Handtekening van 

hypotheekverstrekker Roording en B. Roording nodig. Bank tekent niet. 

 Deadline 22 aug 2022 voor SCE subsidie 2021 verlopen. 

 Opdracht naar Enexis voor elektriciteitsaansluiting coöperatie op pauze gezet.

 Bezwaarschrift onderweg naar RVO, met verzoek om verder uitstel, vanwege 

overmacht door stikstof.

 Indien geaccepteerd: SCE bedrag van 2021 (€ 0,146 / kWh) blijft. 

 Indien niet geaccepteerd: SCE subsidie vervalt, nieuwe SCE aanvraag nodig, 

2023 subsidie nog onbekend. Impact business case.

 Toekomst boerderij Roording momenteel nog onduidelijk. Stikstofkaart van tafel, 

maar onduidelijkheid blijft tot zomer 2023. Mogelijk geen zonnedak.
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Postcoderoos project Middelaar

Bedrijfsloods van dhr. Sengers, Bouwsteeg 4, Middelaar.

2 gesprekken gehad. Plan: gezamenlijke inkoop van panelen, 

ca. 30 voor dhr. Sengers, 160 voor Stroomvanhier. 

Gewenste timing dhr. Sengers past niet met timing 

Stroomvanhier.

- Stroomvanhier meer tijd nodig vanwege subsidieaanvraag, 

recht van opstal, e.a. dan dhr. Sengers. 

- Dhr. Sengers koopt zelf 34 panelen. Overleg loopt nog of 

coöperatie later de rest van het dak kan gebruiken, voor 

een zonnedak.
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Hoe zit de coöperatie in elkaar, wat wordt er gedaan

Bestuur: Joris, Hans, Jan Vrijwilligers Gennep: Harm, Bert, Jan Willem

Vrijwilligers Mook en Middelaar: ?? 

Activiteiten:

- Lopende projecten bijhouden.

- Nieuwe daken zoeken; gesprekken met dakeigenaren. Mogelijkheden per dak inschatten 

(stroomopbrengst, business case). 

- Informatie verwerven, bijv. via Informatieavonden en overleg met gemeenten en anderen

- 4 oktober kennissessie in Arnhem

- Webinars van koepelorganisatie Energie Samen

- Voorlichting geven

- Duurzaamheidsweek Kandinsky Molenhoek, mei 2022

- Duurzaamheidsmark Gennep, 10 sep 2022

- Informatieavond Energiecafé Mook en Middelaar, 15 sep 2022

- Nieuwsbrieven naar leden en geïnteresseerden. 

- overleg met gemeenten en anderen
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Hoe zit de coöperatie in elkaar, wat wordt er gedaan

Bedrijven en verenigingen waarmee de coöperatie contact heeft:

• Energie Samen: koepelorganisatie waarvan Stroomvanhier lid is.

• Rabobank; onze bankrekening

• Gemeenten: Mook en Middelaar, Gennep

• Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

• Energiecafé Mook en Middelaar
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Samenwerking met Gennep

Sinds begin 2021 zijn drie vrijwilligers uit Gennep betrokken bij Stroomvanhier.

Samenwerking met gemeenten Gennep en Mook & Middelaar: 30 november 2021 

intentieverklaring voor samenwerking ondertekend, bijdragen van beide gemeenten.

Meerdere dakeigenaren gesproken in gemeente Gennep:

• Gemeente Gennep (sporthallen)

• Elzendaalcollege, Gennep

• De Haas Verhuur, Milsbeek

• Geurts, Ottersum

• Bijlard, Milsbeek

• Dichterbij, Gennep

• Arga Keukens, Gennep
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Samenwerking met Gennep

Arga Keukens, Gennep.

Oriënterend gesprek gehad. Tweede gesprek 

gepland.

• Dak op het zuiden gericht. 

• Ruimte voor circa 175 zonnepanelen. 

• Zeer waarschijnlijk sterk genoeg.

• Deelnemers in gemeente Gennep kunnen 

deelnemen. Exacte postcoderoos wordt nog 

vastgesteld. 
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Financieel overzicht
Overzicht van penningmeester
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Privacyverklaring (stemming)

Resultaat: stemming is uitgesteld.
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Portal (Econobis)
Live demo
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Rondvraag

Zijn er vragen? 

Zijn er opmerkingen? 


