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AGENDA                                                                                                                                                
LEDENVERGADERING, 26 AUGUSTUS 2021 

1 Welkom en vaststellen agenda 
2 Korte samenvatting verloop oprichting Coöperatie door voorzitter 
3 Jaarrekening, Jaarverslag door Penningmeester 

Begrotingsontwikkeling  
4 Benoemen 2 leden kascontrole volgende jaar vergadering 
5 Jaarverslag Secretaris 
6 Goedkeuring huishoudelijk regelement (zie website www.egb.frl). 
7 Skoft.  Tekenen ledenovereenkomsten 
8 Koers 2021 en wat willen we verder 
9 Bestuur/verkiezingen en vaststelling 
10 Sluiting 
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Koöperaasje Enerzjy Groep Burgum U.A. 

Notulen 1e jaarvergadering 
26 augustus 2021 

Aanwezig 
• Piet Bruining (PB) 
• Taekele Bijlsma (TB) 
• Eeuwe Hoekstra (EH) 
• Rients Wartena (RW) 
• Han van der Kolk (HK) 
• Alfred van der Land (AL) 
• Richine van der Hoek (RH) 
• Arjan Boorsma (AB)  
•  

Afwezig met kennisgeving: 
• Ype van Kammen (YK) 
• Sietse Vlietstra (SV) 

Notulen ingediend door: Taekele Bijlsma 
 
Verslag overleg 

1 Welkom en vaststellen agenda door PB. 
Piet doet de opening en vraagt naar aanvullingen op de agenda. RW geeft aan dat hij bij punt 9 een aantal 
opmerkingen heeft. Jaarvergadering wat later dan volgens statuten, dit vanwege corona en vakantie. 
 

2 Korte samenvatting verloop oprichting Coöperatie door PB. 
Piet geeft aan dat het oorspronkelijke plan niet gelukt is vanwege de coronasituatie en dat we fysiek wel bij 
elkaar willen komen om de eerste jaarvergadering te houden.  
Korte samenvatting van de eerste gebeurtenissen rondom de EGB. Zonnepark genoemd maar we willen ook 
breder. Zonnetafel wordt aangehaald op 23 sept gehouden. Extern gefaciliteerd, invloed van de gemeente. Wij 
hebben ons als eerste dorp opgeworpen om de zonnetafel te organiseren in T-diel. RW geeft aan dat 
Achtkarspelen dit gedaan heeft voor het drijvend zonnepark bij Jistrum. Communicatie vanuit gemeente en 
dorpsbelang, als EGB gaan wij ook meehelpen in de communicatie. 
RW geeft een toelichting op de gesprekken met de gemeente en de invulling van de energiebehoefte voor 
Burgum e.o. 
Meer dan zonne-energie, denk aan voedselbos, energieadvies en duurzaamheid. We zoeken wel mensen om 
hier aan bij te dragen en mee te helpen bij het organiseren van activiteiten. Weinig respons vanuit de omgeving. 
 

3 Jaarrekening, Jaarverslag en Begrotingsontwikkeling door EH. Voorafgaand aan het bespreken van het 
jaarverslag wordt de financiële rapportage rondgedeeld. EH geeft aan hoe er uiteindelijk een rekening bij 
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Triodos is afgesloten. Het traject met de Rabobank was erg leerzaam maar helaas niet productief. 6md 
geprobeerd. Energie van ons heeft Triodos aangegeven. Tussentijds een oplossing via dorpsbelang en 
priverekening, vanaf Mei de Triodos bank in gebruik. 
Inkomsten:Met niks begonnen, de eerste bedragen via Awizon en de gemeente, daarna een subsidie van de 
provincie. Deels direct en een deel met een voucher voor energie van ons.  
Uitgaven: Eherkenning, kosten bankieren, vergaderingen, ondersteuning door Frans Latjes en een website. 
Resterend een saldo van een €6304,8- 
RH vraagt naar bijeenkomst met gemeente en buurkracht à is door gemeente gegaan. 
Geen verdere vragen, Decharge verleend door de vergadering. 
 
Begroting voor volgend jaar is nog niet heel duidelijk, door ontwikkelingen die nog niet verder bekend zijn of 
nog ingevuld moeten worden. 
 

4 Benoemen 2 leden kascontrole volgende jaar vergadering 
Vrijwilligers voor volgend jaar: RH en AL 
 

5 Jaarverslag Secretaris door TB 
Een aantal ontwikkelingen zijn er vanaf het passeren van de akte bij de notaris geweest. Het passeren van de 
akte bij de notaris was daarbij een belangrijke mijlpaal die we ook zeker nodig hadden om ons als coöperatie te 
mogen noemen.   
 
Vrij vlot na het passeren van de akte zijn we in gesprek gegaan met de firma Solarfields en met Engie over het 
realiseren van een zonnepark bij de Bergumermeercentrale van Engie. Er is grond en er zijn goede 
mogelijkheden om een aansluiting op het net te kunnen maken. Dit maakt het een goede plek om een 
zonnepark te realiseren. Ook is de situatie voor omwonenden en recreanten landschappelijk goed in te passen. 
Ondertussen zijn er diverse gesprekken geweest over het park met Solarfields, de gemeente, zijn omwonenden 
geïnformeerd en is er een aanzet gedaan door een landschapsarchitect over de inpassing van het zonnepark in 
het gebied. Ook is er ingesproken bij de besluitvorming in de provincie over zon op land.  
Gedurende het traject is de naam de naam Stoppelsoal voor het zonnepark gekozen. De naam komt uit het 
gebied rondom de centrale. 
Alle lichten op groen toch? Helaas niet. We zitten nu helaas in een fase waarbij de zonneladder vanuit de 
provincie moet worden afgelopen. Er moet worden aangetoond dat het zonnepark noodzakelijk is om de 
energiebehoefte van Tytsjersteradiel af te dekken. Hierbij wordt naar de verschillende plekken gekeken waar 
energie kan worden opgewekt (daken, parkeerplaatsen, bermen en uiteindelijk landbouwgrond) en hoe de 
mensen zelf tegen verduurzaming aan kijken. Hiervoor zal er 23 sept a.s. een zogenaamde zonnetafel worden 
georganiseerd. Daarover straks meer. Op dit moment is er dus wat rust op het gebied van de ontwikkeling van 
het zonnepark. Daar zal na de zonnetafel wel weer wat gaan bewegen verwachten we. 
Jullie kunnen je vermoedelijk wel voorstellen dat gesprekken over de realisatie van een zonnepark nogal wat 
expertise vragen. Dat soort expertise is iets wat wij niet hebben dus is er hulp gevraagd bij iemand die dat vaker 
gedaan heeft. Wij zijn door Frans Latjes geholpen bij deze gesprekken. Hij is een expertisehouder op dit gebied 
en als eigenaar/adviseur actief bij ENERZI (bureau voor lokale energie). 
Een van de andere dingen die geregeld moest worden was uiteraard een bankrekening voorafgegaan door de 
inschrijving bij de KvK. Over de bankrekening heeft Eeuwe al het nodige verteld, maar dat was bijvoorbeeld een 
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van de dingen die nodig was om een website aan te kunnen vragen. Dit is ondertussen gebeurd en we hebben 
getracht daar al wat moois van te maken. 
 
Daarnaast hebben een aantal van ons de warmtecamera nog ter hand genomen en de nodige woningen in de 
picture gezet.  

We hebben, ondanks alle corona beperkingen, ook nog een groep studenten aan de slag gehad om eens voor 
ons te kijken naar mogelijke andere activiteiten die we als coöperatie zouden kunnen oppakken. Daaruit is een 
goed verslag gekomen over de realisatie van een voedselbos. Op verzoek kan dit verslag gedeeld worden. 

In de gemeente Tytsjerksteradiel is ook een overlegstructuur met alle lokale energie-initiatieven. Er zijn met 
enige regelmaat (online) overleggen waarbij de verschillende ervaringen gedeeld worden en soms aandacht aan 
een specifiek onderwerp gegeven wordt. Ook de gemeente is vertegenwoordigd bij deze overleggen en is actief 
betrokken bij de gesprekken. 
Als laatste wil ik nog de totstandkoming van het huishoudelijk reglement onder de aandacht brengen. Er is een 
voorzet gedaan voor het huishoudelijk regelement en deze is na diverse verbeterslagen geworden tot de versie 
die nu op de website is opgenomen. We zouden deze versie graag met jullie definitief willen maken bij het 
volgende agendapunt.  
 
RH, AB en RW willen het eindverslag graag toegestuurd krijgen. 
 

6 Goedkeuring huishoudelijk regelement (zie website www.egb.frl). 
PB wijst op de veranderingen die er gedaan zijn naar aanleiding van de feedback van RW. Er zit nog 1 fout in H8 
sympatisant is veranderd in donateur. Dit document komt oorspronkelijk van eKoop, op basis daarvan zijn wat 
verschillen en is deze vermoedelijk daardoor ontstaan.  
Na aanpassing is het document bij deze definitief. 
 

7 Uitnodiging lid worden 
Ledenovereenkomst opgesteld en op maat gemaakt. Hulp bij incasseren van Eastermar.  RW wil graag de Friese 
versie tekenen. 
 

8 Skoft.  Tekenen ledenovereenkomsten 
Een aantal fouten in de ledenovereenkomst gevonden. RW en HK gaan samen met EH dit uitzoeken en 
rechtzetten. 
 
Presentatie landschapsarchitect getoond aan aanwezigen. 
 

9 Koers 2021 en wat willen we verder 

RW: Engie heeft nog wel ruimte op terrein, zou Engie niet willen helpen met het ontwikkelingen van een extra 
zonneparkje op het terrein van Engie om het dorp te helpen? 

PB: willen we meer dan hebben we meer daadkracht en mankracht nodig zijn. 

Lid worden Energie van ons, Zonnepark Stoppelsoal, Postcoderoos/opvolger ervan, Voedselbos 
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10 Bestuur/verkiezingen en vaststelling 
RW, wil aansluiten in bestuur. PB geeft aan dat versterking gewenst is. 
 
 

11 Rondvraag en Sluiting 
RH: kunnen we wat meer energie krijgen in het verhaal van de gemeente in de energiescan en loket. Zodat er 
duidelijk is wat er vanuit de gemeente weer aandacht voor verduurzaming is. 
AB: De leden van de Groene kerk benaderen om aan te sluiten bij de EGB ivm bredere initiatieven.  Actie PB. 
Aanpassing van de formulieren voor de ledenaanmelding. 
 


