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Voorwoord. 

Nooit eerder -volgens weerman Gerrit Hiemstra- sneuvelden er zoveel records , 2018 was 
uitzonderlijk droog en warm. (warmste zomer in meer dan 300 jaar) 
We realiseren ons hierdoor maar al te goed dat het klimaat is veranderd.  
In Nederland is het gemiddeld al bijna 2 graden warmer dan voor de industriële tijd. 
Toch zijn er nog altijd politici die alles ontkennen, en als je dat maar hard genoeg roept, krijg je 
nog invloed ook. Politici zijn vaak uit op polarisatie, en er bindt niets zo sterk dan een 
gezamenlijke vijand. Maar klimaatverandering is geen links of rechts onderwerp. 
 
Het klimaatakkoord is er gekomen in 2018, ook al trokken 5 milieuorganisaties, vakbond FNV en 
organisatie voor duurzaam ondernemen zich uiteindelijk toch nog terug omdat het bedrijfsleven 
niet hard genoeg werd aangepakt.  
Er moet heel wat gebeuren, Nederland loopt helemaal achteraan in de EU.  
In 2017 kwam 6,6 %  van de energie opwekking uit duurzame bronnen. 
Uit cijfers van Eurostat blijkt dat 11 van de 28 lidstaten hun doelstelling al hebben gehaald. 
Zweden loopt op kop, ruim de helft wordt daar duurzaam opgewekt.  
Finland, Letland, Denemarken en Oostenrijk zitten ook boven de 30 %. 
 
Wat ons bijzonder aanspreekt in het klimaatakkoord is de ambitie dat 50% van alle nieuwe 
duurzame energieopwekking op land eigendom wordt van de lokale omgeving.  
Energie coöperaties kunnen hier een grote rol in spelen, met het neveneffect dat de winst ten 
goede komt aan de lokale gemeenschap.  
Met deze doelstelling werkt DEBo aan de realisatie van:  ‘Het gezamenlijk leggen van 204 
panelen op een dak’. Dit onder de noemer van:  ‘Regeling verlaagd tarief ‘ hierna genoemd als de 
‘postcoderoos-project. 
Financieel kon DEBo het rond krijgen en aantrekkelijk maken voor de aandeelhouders toen de 
provincie eind 2017 met een extra subsidie kwam. Hierbij krijgt de dak eigenaar een extra 
bijdrage van € 4,50 / m2 asbestsanering en DEBo  €2500,- voor realisatie van het postcoderoos 
project.  
We storten ons vol energie op de winning van participanten met het idee dat het met zo’n 
aantrekkelijk aanbod moet het lukken. We maken folders, een informatiememorandum, we 
stellen overeenkomsten op voor de participanten en voor de stroomlevering, we houden info 
avonden. We presenteren ons op Platform Bolsward bijeenkomsten, op kerstmarkten en heamiel 
optochten. Bij Liander wordt netverzwaring aangevraagd en vooruit betaald, er komt een 
regeling bij de belastingdienst en we maken persoonlijk contact en in groepen.  
 
En  toen kwam minister Wiebes halverwege het jaar met zijn plan om de energie belasting op 
stroom te verlagen. Omdat deze belasting ook de opbrengst van het aandeel is viel daarmee ons 
rekenplaatje voor de aandeelhouders in duigen. Wiebes beseft dit ook en wil in 2020 met een 
subsidieregeling komen die de opbrengst van het bedrag van de energie belasting op stroom 
moet vervangen.  
Er rest ons dus niets anders dan de definitieve doorgang van het project uit te 
stellen. Intussen gaan we natuurlijk wel door met het winnen van klanten en 
aandeelhouders. Met de doelstelling -zoals minister Wiebes het zegt- : 
’ Energiecoöperaties dragen  bij aan het creëren van energiebewustwording en 
draagvlak voor de energietransitie in de haarvaten van onze samenleving’. 
Mooier kan ik het niet verwoorden. 
 
Titus Hettinga 



Op 30 - 1,  zijn we aanwezig op een voorlichtingsavond te Joure voor het provinciale project:  
‘Asbest eraf, panelen erop’. Een presentatie van een provinciale subsidie met de voorwaarde dat 
het asbest gesaneerd wordt en er op het nieuwe dak panelen komen  in een postcoderoos 
project  . 
6 - 2,  is er overleg met Simon Visbeek + LTO man. Zij bieden aan om voor € 5.000,-  dit project 
van de grond te tillen in Bolsward, dat was ons te duur mede omdat bepaalde acties al in gang 
waren gezet. De watersportclub had bijvoorbeeld de sanering van het asbest al aanbesteed, en 
zodoende konden wij ook heel vlot in de nieuwe regeling stappen. 
 
We vragen offertes voor 204 panelen en berekenen de consequenties. De uitkomst is positief, er 
is een reële rente  van dik 3% voor de aandeelhouders, de eigenaar van het dak krijgt  € 4,50 / m2 
asbestsanering en wordt na 15 jaar eigenaar van de panelen, en DEBo speelt quitte.  
 
We gaan 23 - 2,  in zee met het bedrijf FDB bv. uit St. Annaparochie voor de levering en plaatsing 
van 204 zonnepanelen met een vermogen van 57.120 Wp. En een aankoopbedrag van € 46.904,- 
 
Op 3 - 3,  is overleg met Kees Burghgraaf hij stelt zijn kennis beschikbaar als registeraccountant 
en heeft belangstelling voor aandelen. 
 
27 - 3,  Algemene Leden Vergadering DEBo en info over het postcode-project. 
We hebben belangstellenden voor +/- 80 panelen. De netverzwaring door Liander is vooruit 
betaald, als die wordt aangelegd moet de aansluitkast ook geïnstalleerd zijn. 
 
10 - 4,  houdt T. Hettinga een voordracht in een Rotary bijeenkomst over MWB en DEBo, het 
levert geen nieuwe klanten op.  
24 - 4,  zijn we aanwezig op de regio bijeenkomst in Woudsend. 
14 - 5,   organiseren we een inloop avond bij het schiphuis. 
28 - 5,  is er overleg met Jos Smit hij heeft belangstelling voor panelen en geeft de mogelijkheid 
aan tot voorfinanciering bij een lagere participatie inleg met een contributie systeem. 
 
15 - 6,  is er de brief van minister Wiebes naar de Kamer, waarin hij voorstelt te komen met een 
terug-lever-subsidie als opvolger van de salderingsregeling (panelen op eigen dak ) en waarbij hij 
aangeeft om de postcoderoos projecten van energiecoöperaties in ditzelfde terug-lever-subsidie 
systeem mee te nemen.  Hij behoudt de postcoderoosregeling in zijn huidige vorm tot 2020. Hij is 
zich bewust te moeten komen met een 
subsidiesysteem die ongeveer hetzelfde 
rendement moet geven als nu met de 
opbrengst van de energie belasting op 
stroom. Intussen weten wij niet wat het 
gaat worden en stellen de definitieve 
doorgang uit. 
 
 

27 - 6,   Ook dit jaar doen we weer mee met 
een kar in de heamiel-optocht met het 
thema : ‘Werelds’   

 
 
30 - 7, hebben DEBo bestuursleden: N. de Jong en T.Hettinga, overleg met Sjoerd Ypma   om hem 
te vragen - bij doorgang van het project- voor de administratie van onze coöperatie. 



30 - 8,  overleg met FDB bv. , over uitstel van de leverantie van de 204 panelen. Het bedrijf snapt 
de moeilijke situatie en is bereid tot uitstel. 

3 - 9 is de bijeenkomst van leden en toekomstige aandeelhouders. Doel van de bijeenkomst is 
het op een rijtje zetten van hoe het er nu voorstaat met DEBo, en in het bijzonder het 
postcoderoos-project dat we zijn aangegaan. Omdat we op dit moment aan de aandeelhouders 
geen duidelijkheid kunnen bieden, zit er dus niets anders op dan het project pas doorgang te 
laten vinden wanneer die duidelijkheid er wel is. De aanwezigen gaan akkoord met deze 
opstelling van het bestuur. 

Tot nu toe zijn kosten gemaakt voor folders, materiaal, info avonden en de netverzwaring door 
Liander. Deze netverzwaring moest lang van te voren worden aangevraagd en vooruit betaald. 
Deze netverzwaring is nog niet uitgevoerd, er is een erg lange wachttijd. Als DEBo de 
netverzwaring laat doorgaan dan moet ook de aansluitkast zijn geplaatst  
   ( buitenkast à € 1800,- en groepenkast à € 892,- ). 
Vraag: Het verhaal gaat dat er mogelijk een zonnepanelenveld kan komen bij Bolsward. 
Onze reactie: ’Wij hebben als DEBo gekozen voor het postcoderoos-project met als reden de 
grootte en de beheersbaarheid van de risico’s op het gebied van financiën.  
DEBo heeft bovendien de handen vol aan dit project en kan zich niet meer werk permitteren’. 
 
12-9 spreekbeurt benut op avond van Platform Bolsward. 
 
‘Buurkracht’ heeft als organisatie op 14 september een avond gepland in de Groene Weide.  
Buurkracht is een initiatief van het netwerkbedrijf Enexis, het is gratis en niet-commercieel en 
wordt landelijk aangestuurd. Ze hebben een programma dat zich richt op het gehele proces, 
vanaf het voorbereiden van een buurtactie tot het (opnieuw) nemen van maatregelen. 
Voor deze avond heeft iedere inwoner van Bolsward een brief in de bus gekregen. 
Het heeft ons sterk verbaast dat deze organisatie geen contact met ons hierover heeft 
opgenomen juist ook omdat we met de persoon die dit initieert contact hebben gehad. 
We zien dit als een gemiste kans, we denken dat we elkaar hadden kunnen versterken. 
 
Van de H. N. C. E. St. hebben we mondeling een aardig aanbod gekregen: ’Onderzoek de 
mogelijkheid bij verenigingen met een goed doel of ze willen deelnemen in het Sinnedak project, 
waarbij de Stichting de investering voor de vereniging financiert en voor het grootste deel  
(mogelijk helemaal ) vrijstelt’.  We gaan de verenigingen hierover benaderen. 
Op 15 - 9 hebben we hierover een overleg met de voetbalclub van Bolsward.  
 
Op 27 - 10 organiseert Rotary de actie:  ‘Boalsert op ’e 
strún’  Dit is ook de avond van de  ‘Nacht van de Nacht’  
en dan is het ook 5  jaar geleden dat MWB zijn 25 jarig 
bestaan vierde.  
En natuurlijk wilden we ons ook als DEBo presenteren. Dit 
alles resulteerde in een grote stand op het Hoog Bolwerk. 
 
7-12 was weer de kerstmarkt maar door het slechte weer 
hebben we het aan ons voorbij laten gaan. 
Op het eind van het jaar hebben we uit naam van DEBo ‘de beste wensen’ naar leden en 
toekomstige aandeelhouders gestuurd. 
Het aantal leden/klanten is per eind december 23  
Het bestuur bestaat uit: Titus Hettinga (voorz.) , Michiel Kramer (secr.) , Piet Mollema 
(penningmeester), en Nico de Jong. 



 
 
DEBo ontvangt op dit moment door het lidmaatschap en klant zijn van 23 deelnemers,  €135,- / 
mnd.  van Energie VanOns. 
 
 


