Nieuwsbrief Coöperatie 4wieken – nr 2
Oud-Beijerland, 15 oktober 2018

We gaan starten!
Op 21 juni hebben we u geïnformeerd dat we de start van de Coöperatie Vierwiekenplein is
uitgesteld tot er meer duidelijk zou zijn over de Klimaatwet. De uitgangspunten voor de wet zijn op
Prinsjesdag bekend gemaakt. De details over onder meer het zelf opwekken
van energie worden uiterlijk 1 december bekend. Vanaf dat moment kunnen
we een goed overzicht geven van de kosten en opbrengsten van deelname in
ons participatieproject en dit in een overeenkomst opnemen. Om in
december met u een participatie-overeenkomst te kunnen sluiten hebben we
niet alleen de wettelijke details nodig, maar moet er ook een Coöperatie opgericht zijn waarmee u de
overeenkomst sluit.
Nu eerst het oprichten van de organisatie, waarin u als deelnemer voor het einde van het jaar uw
participaties kunt verwerven.

Oprichting Coöperatie Vierwiekenplein
Wij nodigen u uit voor de oprichtingsbijeenkomst van de “Coöperatie Vierwiekenplein” op
woensdag 31 oktober oktober 2018 in het gebouw van HW-Wonen
Lamborghinilaan 4, 3261 ND Oud-Beijerland

Aanvang 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.
Iedereen is welkom. Neem gerust uw buren mee.

De agenda ziet er als volgt uit:
1.

Welkom en opening

2.

Laatste ontwikkelingen (o.a. (interim-bestuur))

3.

Oprichting Coöperatie Vierwiekenplein
Het interim-bestuur stelt door om de Coöperatie Vierwiekenplein op te richten
en de ontwerpstatuten vast te stellen.
Voor de formele oprichting wordt het bestuur gemachtigd dit bij de notaris te laten
passeren, nadat de ontwerpstatuten nog een keer zijn nagelopen.
De ontwerpstatuten zijn bijgevoegd.
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a. Behandeling statuten
Wat vindt u ervan? Voorstellen tot wijziging. Liefst van te voren insturen naar
4wiekenobl@gmail.com
b. Formeel besluit oprichting
4.

a. Vorming bestuur. Voor het runnen van 4Wieken, de werktitel voor de coöperatie, is
een bestuur nodig. Een bestuur van 3 leden kan de coöperatie leiden en zorgdragen voor
de continuïteit. De interimbestuursleden stellen zich kandidaat voor het bestuur.
Heeft u belangstelling voor een bestuursfunctie meld u dan aan via
4wiekenobl@gmail.com
Het bestuur verdeelt de taken onderling.
Voorstellen bestuursleden
Arie Brussaard
68 jaar. Bestuurslid van Hoekse Waard Duurzaam. Arbeidsverleden: Volkhuisvesting financieel/juridisch aspecten.
Bas van der Linden
Accountant-Administratieconsulent, docent boekhouding en financieel management, lid
van de raad van toezicht van Stichting Beheer Sportcomplex Klaaswaal en Stichting
Beheer Sportpark NSVV.
John Stuurman
71 jaar. Bestuurslid van Wonen aan de Kreek Obl en SKOC Numansdorp.
Arbeidsverleden: Onderwijs, Openbaar bestuur (Raadslid, wethouder), Senior
Consultant.
b. Verkiezing bestuur
b. 1 Bij acclamatie of indien er gekozen moet worden
b. 2 via schriftelijke stemming.

5.

Lid worden van de coöperatie
Wij stillen u voor in te stemmen met de volgende regeling
U kunt lid worden door het inleveren van dit ingevulde en ondertekende
deelnameformulier.
U krijgt vervolgens bevestiging dat dat u ingeschreven als lid van de coöperatie in
oprichting en het verzoek om het inschrijfgeld van € 50,-- over te maken op het
bankrekeningnummer van Hoeksche Waard Duurzaam: NL70 RABO 0122 4822 47 met
vermelding Coop HW Duurzaam. Dit is een borg.
U krijgt het bedrag terug als het project onverhoopt niet van start gaat of als er
onvoldoende participaties zijn, waardoor u niet verder kunt deelnemen. Komt u
vervolgens in aanmerking voor de door u in optie genomen participaties dan is uw borg
van € 50,-- de eerste betaling van het definitieve inschrijfgeld van €150,-Na aanmelding als lid en de betaling van de borg bent u aspirant lid.
Na vestiging van de coöperatie bij de notaris krijgt u de gelegenheid de opties voor de
door u gewenste participaties (panelen) om te zetten in een bestelling onder gelijktijdige
betaling van de aanvullende € 100,--voor het inschrijfgeld. Leden hebben vervolgens in
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volgorde van aanmelding (incl. storting inschrijfgeld) voorrang bij het verdelen van de
(beperkt) beschikbare participaties. (zie hieronder)
Als blijkt dat het maximum aantal participaties is bereikt en uw aanvraag niet
gehonoreerd kan worden, ontvangt u het inschrijfgeld terug.
Volgorde lidmaatschap
1 Leden die zich aangemeld hebben tijdens de eerste bijeenkomsten (na betaling borg)
2. Leden die zich met dit formulier aanmelden
3. Leden die later direct intekenen voor participaties
6.

Participaties
Is uw bestaande claim op participaties nog wat u wilt? Wilt u meer? Of anders? Als u
het aantal wilt aanpassen lever dan het bijgevoegde aanmeldformulier opnieuw in met
het juiste gewenste aantal.
De details over bij voorbeeld terugverdientijd moeten nog worden aangepast. Hierover is
nu kans om met elkaar te discussiëren hoe we het met elkaar doen. We werken samen
(coöperatie) aan ons groene energiebelang.

7.

Vervolgstappen
In december krijgt u via de nieuwsbrief een aanbod voor het deelnemen met
participaties en het verzoek dit met het restant van he inschrijfgeld te bekrachtigen
U kunt uw inschrijfgeld terugverdienen door over te stappen naar Samen OM. Zie
verderop in deze nieuwsbrief.
De relevante inhoud van de klimaatwet zal in de volgende nieuwsbrief worden
opgenomen.
In het aanbod dat u dan krijgt ziet u wat de kosten en opbrengsten zijn. U kunt dan een
definitieve claim leggen op deelname. De aanvragen worden in volgorde van
binnenkomst behandeld.

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Bijlagen voor deze vergadering:
a.
Aanmeldingsformulier
b.
Concept Statuten Coöperatie Vierwiekenplein
c.
Recht van Opstal Coöperatie Vierwiekenplein / HWWonen

Vervolg nieuwsbrief

Klimaatwet 2018
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Hieronder gaan we in op veranderingen die aanstaande zijn. De details worden uitgewerkt. Soms
lekt inmiddels wat uit.

Aanpassing energiebelasting elektriciteit
Inmiddels is bekend geworden wat er in 2019 gebeurd met de energiebelasting op zowel elektriciteit
als bij gas (deze gaat omhoog). De verwachting was dat de energiebelasting aanzienlijk naar beneden
gaat maar dit valt mee/tegen. De energiebelasting incl.Btw gaat van 14,25 eurocent naar 14,07
eurocent een verlaging van 0,18 eurocent
2018

2019

Energiebelasting

0,10458

0,09738

Opslag duurzame energie

0,0132

0,0189

Subtotaal

0,11778

0,11628

BTW

0,02473

0,02442

Totaal

0,14251

0,14070

Salderen en subsidiëren
De salderingsregeling voor particuliere zonnepanelen wordt in 2021 vervangen door een
terugleversubsidie.
Ook de huidige regeling voor postcoderoos zal worden aangepast. Nu krijg je voor je participatie de
energiebelasting terug. Die daalt. Dat zou niet aantrekkelijk zijn voor projecten als het onze.
De minister werkt aan nieuwe regelingen die voor zowel particulier als voor de postcoderoos een
verdienmodel oplevert waarbij de investering binnen 7 tot 8 jaar terugverdiend kan worden.
Voor beiden komt een overgangsregeling voor eigenaren van zonnepanelen en deelnemers met
participaties in postcoderozen.
Het ministerie heeft beloofd om voor 1 december 2018 de details van de klimaatwet bekend te
maken. Als hij dat nakomt kunnen we in december met duidelijke cijfers de participaties uitzetten
zoals dat in het vergaderagendapunt hierboven is uiteengezet.
Na 2020 hoeft er geen energiebelasting en ODE (opslag duurzame energie) betaald te worden over
zelf opgewekte stroom. Met de nieuwe regeling wordt gezocht naar een nieuwe balans tussen
draagvlak bij burgers en effectief overheidsbeleid voor klimaatwinst.

Gevolgen voor Coöperatie Vierwiekenplein
Met invoering van de nieuwe wet zal de energiebelasting op gas stijgen. Voor elektra gaat die
omlaag. Dat zal mensen motiveren om van het gas af te stappen. De verlaging van de
energiebelasting op elektriciteit maakt de huidige teruggaafregeling via het postcoderoosproject
minder aantrekkelijk, maar de te verwachten terugleversubsidie voor zelf opgewekte energie zal
compenseren
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Overstappen naar andere energieleverancier
Op het eerdere aanmeldformulier dat u reeds inleverde en op het bijgevoegde formulier (u hoeft zich
niet opnieuw te melden) werd/wordt u gevraagd om uw huidige leverancier op te geven en de
looptijd van uw contract.
Hoeksche Waard Duurzaam en de Coöperatie Vierwiekenplein promoten de lokale
energieleverancier ”Samen OM”. Deze levert energie tegen concurrerende prijzen . Als u het nieuwe
bestelformulier voor de participaties ontvangt krijgt u wederom de mogelijkheid aangeboden om
over te stappen naar energieleverancier OM. OM neemt dan uw inschrijfgeld voor de coöperatie van
€ 150 voor haar rekening. U kunt ook met uw huidige leverancier deelnemen aan ons project.
Overstappen is vaak lonend en eenvoudig. Kijk op https://samenom.nl

Zodra er nieuwe ontwikkeling bekend zijn krijgt u weer bericht. Heeft u ondertussen vragen, mail dan
naar 4wiekenobl@gmail.com
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