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Coöperatie 
Opgewekt Rijssen U.A. 

Voorwoord

Opgewekt Lid,

Voor u ligt het jaarverslag van 2020 van de coöpe-
ratie Opgewekt Rijssen.

De energiecoöperatie Opgewekt Rijssen is eind 
2017 opgericht, zodat inwoners van de gemeente 
Rijssen-Holten en aangrenzende postcodes ge-
bruik kunnen maken van de postcoderoosregeling 
(officieel: de Regeling Verlaagd Tarief voor collec-
tieve opwekking, afgekort tot RVT) en de Subsidie-
regeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). 
Per 1 april 2021 vervangt deze nieuwe SCE rege-
ling de Regeling Verlaagd Tarief.

2020 was het jaar waarin we vooruitgang hebben 
gemaakt met zowel de ledenwerving, als het beleg-
gen van daken met zonnepanelen. In dit jaar zijn 
ons tweede (Leverink Transport, 830 panelen) en 
derde dak (Dierenhotel A1, 413 panelen) in produc-
tie gegaan. Eind 2020 hadden we iets meer dan 
400 leden. 

Circa 40 leden daarvan staan op de wachtlijst voor 
een vierde dak. Gesprekken met potentiële dakei-
genaren zijn eind 2020 gaande, maar nog niet con-
creet genoeg om deze leden zekerheid te kunnen 
bieden. Naar verwachting gaat dat begin 2022 ech-
ter resultaat opleveren.

2020 is ook het jaar waarin duidelijk wordt dat de 
Regeling Verlaagd Tarief vervangen zal gaan wor-
den door een nieuwe regeling. De exploitatie van 
nieuwe daken zal door Opgewekt Rijssen plaats-
vinden met gebruik van de Subsidieregeling Co-
operatieve Energieopwekking (SCE) die vanaf 1 
april 2021 geldt. 

We hopen dat dit verslag u een indruk geeft van wat 
we in 2020 hebben gedaan. Heeft u vragen? Mail 
ons, of stel ze op de Algemene Ledenvergadering.

Namens het bestuur,    
Gerard Bakker, voorzitter 
Augustus 2021 
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1. Projecten

Ons eerste dak is het dak van Voortman Steel 
Group aan de Plaagslagen 16 te Rijssen. Sinds 
oktober 2019  wekken we hier met 3000 panelen 
stroom op voor 250 leden. 

Met dit dak zijn we direct koploper van Nederland 
met het grootste postcoderoosproject en dat is na-
tuurlijk een prachtig begin.
Het eerste productiejaar, welke loopt van 1 oktober 
t/m 30 september doordat ons eerste dak op 1 ok-
tober 2019 stroom is gaan opwekken, heeft dit dak 
778.057 kWh opgeleverd.
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In 2019 was de overeenkomst al een feit en waren 
de voorbereidingen voor dit dak in gang gezet. Ook 
het aantal leden voor dit dak was eind 2019 al be-
schikbaar. 
Begin februari 2020 gingen de werkzaamheden 
echt van start.

Gezien de positieve ervaringen hebben we de 
plaatsing van de panelen weer uitbesteed aan HG 
Zonnepanelen.
We gingen uit van 820, maar tijdens de uitvoering 

1.2 - LEVERINK TRANSPORT - SPOELERSTRAAT 23, RIJSSEN

bleek er ruimte over te zijn en zijn er 832 panelen 
geplaatst. 
Eind februari werden de bekabelingswerkzaamhe-
den ook afgerond en begin maart is dit dak in pro-
ductie genomen, waarmee we stroom opwekken 
voor 76 leden.

Het grootste deel (80%) van de aanschaf van deze 
panelen is weer door het EFO (Energiefonds Over-
ijssel) gefinancierd. De overige 20% is door de le-
den gedaan, 1% via de eenmalige ledenbijdrage en 
voor de overige 19% is een tweede achtergestelde 
geldlening uitgeschreven. 
De inschrijvingen voor deze geldlening gingen het 
benodigde deel te boven en hebben we ingezet 
voor ons derde dak.
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Dit tweede dak heeft 6 maanden meegedraaid in de jaarproductie van ons eerste productiejaar en dit heeft 
196.052 kWh opgeleverd. 
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Ook de contacten met het Dierenhotel A1 waren al 
een tijdje in gang gezet. In februari 2020 is de akte 
m.b.t. het recht van opstal door beide partijen bij de 
notaris ondertekend.
Hiermee konden we aan de slag. De financiering 

1.3 - DIERENHOTEL A1 - OUDE STATIONSWEG 13A, HOLTEN

via het EFO en de achtergestelde geldlening wa-
ren al afgedekt, maar de uiteindelijke realisatie van 
dit dak heeft toch wel vertraging opgelopen door de 
COVID-19 pandemie. De panelen zelf hebben we 
wederom door HG Zonnepanelen laten plaatsen en 
dit is nog voor de zomervakantie gelukt, maar he-
laas moesten we daarna lang wachten op de aan-
sluiting op het net door Enexis. Maar eind november 
2020 is het alsnog gelukt en zijn er 412 zonnepane-
len productief voor 40 leden. De verwachting is dat 
deze panelen jaarlijks gaan zorgen voor een pro-
ductie van ca. 108.000 kwh. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

nov-20 dec-20

CO₂ Avoided (t)



8

Coöperatie 
Opgewekt Rijssen U.A. 

1.4 - PRODUCTIEJAAR TOTAAL 

Het eerste dak, het dak van Voortman Steel Group, is gestart op 1 oktober 2019 met stroom opwekken. 
Hierdoor loopt het productiejaar voor onze coöperatie voor de Regeling Verlaagd Tarief van 1 oktober t/m 
30 september. Ons eerste productiejaar heeft totaal 974.109 kWh opgeleverd. 
Dit was een mooi jaar, want met beide daken samen hebben we 8% meer opbrengst dan begroot.

totaal voor ons eerste productiejaar Voortman + Leverink.

974.109 kWh
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2. Nieuwe daken

Omdat we al behoorlijk wat leden op de wachtlijst 
hadden staan, hebben we veel tijd gestopt in het 
zoeken van nieuwe daken. Er zijn veel contacten 
geweest met dakeigenaren.
Ondanks alle inspanningen is het niet gelukt voor 
het eind van 2020 een vierde dak beschikbaar te 
krijgen. Er zijn diverse redenen waardoor een dak- 
eigenaar toch besluit niet door te gaan. De belang-
rijkste reden is, zo is onze indruk, dat de reguliere 
business alle aandacht van de ondernemer vraagt. 
Het zich verdiepen in de mogelijkheden van be-
nutting van het bedrijfsdak voor de productie van 
groene stroom en het financiële voorstel van de  
coöperatie kost hen te veel tijd. De ondernemer geeft 
dan in de praktijk toch prioriteit aan zijn dagelijkse 
business waar die vaak al de handen vol aan  heeft. 
Meer concrete redenen die we ook tegenkomen zijn: 

 de verzekeraar van het pand gaat niet ak-
koord met de plaatsing van panelen (vaak 
omdat er geen brandveilige isolatie in het dak 
zit)

 

 de dakconstructie blijkt niet sterk genoeg

 de dakeigenaar houdt nog even de boot af 
omdat hij wil kijken of een commerciële partij 
een voordeliger aanbod voor het gebruik van 
zijn dak kan doen (wat overigens nooit het 
geval blijkt te zijn)

 de dakeigenaar heeft vanuit het verleden 
(2018/2019) een goede SDE-beschikking 
en investeert voor eigen rekening en risico 
in zonnepanelen (anno 2020 zijn de SDE- 
subsidiebeschikkingen niet meer zodanig dat 
dat uit kan)

De inspanningen en vele gesprekken gaan echter 
door, en we verwachten in 2022 toch een dak te 
kunnen bieden aan de leden op de wachtlijst. 

Een nieuw project zal onder de nieuwe SCE-rege-
ling gerealiseerd gaan worden. Voor de dakeige-
naar is dat niet nadeliger.
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3. Leden

We startten dit jaar met 351 en sloten af met 405 le-
den. Actieve ledenwerving was gezien de beperkte 
beschikbaarheid van daken niet nodig. Daarnaast 
hadden we natuurlijk ook te maken met de beper-
kingen van de  COVID-maatregelen van het RIVM. 
Eind 2020 staan ca. 40 mensen op de wachtlijst 
voor een nieuw dak.

We zeggen overigens bewust circa. Dit komt omdat 
er in de loop van de tijd veranderingen optreden in 
het ledenbestand. Met name door de mensen die 
eigen zonnepanelen plaatsen (waar we uiteraard 
ook blij mee zijn, want het draagt bij aan een duur-
zamere wereld) daalt het verbruik van een aantal 
leden, waardoor wij kunnen gaan schuiven. 

In 2021 verwachten we dan ook een aantal leden 
van de wachtlijst te kunnen doorschuiven naar 
onze productieve daken.

De eerste ledenvergadering heeft, wederom van-
wege COVID, uiteindelijk online plaatsgevonden. 
Alhoewel dit natuurlijk een mooie oplossing was, 
betreurt het bestuur het wel dat we geen persoonlijk 
contact hebben gehad.
We hadden dit uiteraard liever onder het genot van 
een kopje koffie gedaan. We hopen dan ook van 
harte dat we elkaar in 2021 wel weer face-to-face 
kunnen ontmoeten.

Op 1 oktober 2020 zat ons eerste productiejaar 
erop en heeft de ledenadministratie een begin ge-
maakt met het terugvragen van de energiebelas-
ting voor de leden die aan de daken Voortman Steel 
Group en Leverink gekoppeld zijn. Deze leden zijn 
hierover per e-mail geïnformeerd. 
Dit proces had nogal wat voeten in de aarde en 
bleek voor ons ook een leerproces, de ene ener-
giemaatschappij bleek vlotter met terugbetalen dan 

de andere en ook bleek met enige regelmaat dat 
wij niet op de hoogte waren van de juiste energie- 
leverancier. Daarnaast kwamen er ook heel wat 
vragen over de teruggaaf en met name over het 
aandeel dat vervolgens weer moest worden afge-
dragen aan de coöperatie.
Een aantal leden had voor eind 2020 zijn korting al 
ontvangen, het overgrote deel zal dit in de loop van 
2021 krijgen.
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4. Communicatie

2020 stond in het teken van een ongekende situa-
tie, de hele wereld werd getroffen door een pande-
mie. Mensen bleven binnen, werkten thuis, verga-
deringen moesten online plaatsvinden, etc. etc. 

We boffen dat we het grootste deel van ons leden-
bestand al in 2019 hadden bereikt. 

Communicatie anno 2020 vond dan ook groten-
deels online plaats.

Nieuwe initiatieven waren gezien COVID niet mo-
gelijk, maar we zijn blijven communiceren:
 
 plaatsten berichten op facebook

 gaven nieuwsbrieven uit

 plaatsten nieuws op de website

 plaatsten redactionele stukken in kranten

 waren uiteraard zichtbaar doordat leden stic-
kers op hun kliko's hebben geplakt

 en een deel van het jaar hadden een aantal 
leden nog onze makelaarsborden in de tuin 
staan.

Hoe kun je ons helpen?
• Meld je aan voor bestuurs- of  

vrijwilligerswerkzaamheden. 
• Plak een sticker op je kliko!  

We hebben er nog genoeg liggen.
• Praat over de coöperatie met je 

buren, vrienden en familie die binnen 
het postcodegebied wonen

• Volg ons op Facebook en like onze 
berichten.
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5. Organisatie

Voorzitter: 
Gerard Bakker

Lid: 
Gerwi Engberts 

Secretaris: 
Corine Teeuwen 

Penningmeester: 
Jan Altena 

Het bestuur is in 2020 gestart met 5 en geëindigd 
met 4 mensen. Lid Raoul Teeuwen is op de eerste 
ALV afgetreden en heeft zichzelf niet verkiesbaar 
gesteld. 

Het bestuur bestaat momenteel uit:

Ledenadministratie
Greet Hulstijn

Half juni kregen we versterking van Greet Huls-
tijn, die als vrijwilliger de ledenadministratie onder-
steunt. 

Coöperatie Op Rozen Facilitair, in de persoon van 
Henk Roosink, wordt als adviseur door ons inge-
huurd. Henk regelt o.a. de contacten met potentiële 
dakeigenaren, helpt leden met het vergelijken van 
het aanbod van hun huidige energieleverancier en 
die van OM, hij rekent de businesscase van de co-
operatie door en bewaakt deze, hij helpt met het 
opzetten van een nieuwe businesscase voor de 
nieuwe regeling die in 2021 gaat komen, etc.

Adviseur
Henk Roosink

De financiële en fiscale administratie wordt gedaan 
door Adviesbureau Althea. Althea verzorgt oa. de 
jaarrekening, incasseert de ledenbijdragen en het 
aandeel energiebelasting voor de coöperatie, ver-
zorgt de betalingen en regelt de rente-uitkeringen 
van de achtergestelde geldleningen. 

Een deel van de ledenadministratie en de website 
wordt gedaan door Reddie. Zo zorgt Reddie voor 
het indienen van de ledenverklaringen bij de ener-
giemaatschappijen en bewaakt de afhandeling 
daarvan, houdt de website functioneel en technisch 
op orde en beheert de hosting van website en mail 
van de coöperatie.
Met CORF, Adviesbureau Althea en Reddie zijn 
concrete afspraken gemaakt d.m.v. goedgekeurde 
offertes.
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6. Vooruitzicht

Wij hadden ons tot doel gesteld eind 2020 500 le-
den te hebben. COVID en het gebrek aan beschik-
bare daken hebben ertoe geleid dat we minder hard 
gegroeid zijn dan we hadden gehoopt. 
Wij willen nog steeds een grote bijdrage leveren 
aan het vergroenen van de gemeente Rijssen-Hol-
ten. Zon op dak blijft hierbij onze inzet. Wij blijven 
actief op zoek naar daken en zullen daarbij uiter-
aard ook blijven werken aan uitbreiding van het 
daarbij behorende ledenaantal. We hopen dat de 
huidige klimaat discussie in onze gemeente, lande-
lijk en wereldwijd een steun in de rug zal zijn.

De Regeling Verlaagd Tarief, waarvan onze huidige 
leden met de huidige 3 daken de komende jaren 
nog gewoon gebruik van blijven maken, zal komend 

7. Bedankt en slot

jaar komen te vervallen. Dat betekent dat we geen 
nieuwe daken onder die regeling kunnen brengen. 
Voor de bestaande 3 daken krijgt u gedurende de 
resterende 14 dan wel 15 (voor het dak Dierenho-
tel) jaar uw deel van de energiebelasting vanwege 
de RVT gewoon terug.
In 2021 gaan wij ons verdiepen in de nieuwe SCE 
regeling en zullen dan aangeven welk aanbod we 
de leden kunnen doen voor nieuwe daken.
  
Daarnaast wil het bestuur, dat zichzelf nog als 
bouwbestuur ziet, zich gaan oriënteren op een nieu-
we invulling van de organisatie voor de toekomst. 
We zullen daarvoor diverse opties gaan bekijken 
en daar via een toekomstige Ledenverklaring een 
voorstel voor doen.

We willen graag iedereen bedanken die op welke 
manier dan ook heeft bijgedragen aan de resultaten 
die we in 2020 hebben geboekt. 
Hopelijk heeft dit jaarverslag u een inzage gege-
ven in wat we dit jaar wel en niet hebben bereikt. 

Fotos in dit jaarverslag zijn van HG Zonnepanelen, Marcel van Rooyen (Dierenhotel A1) en Laurens Bakker

Voor vragen bent u uiteraard altijd welkom bij de 
bestuursleden. 
U mag bellen, mailen of langskomen!

Het bestuur van Opgewekt Rijssen.


