
 
 

 
Energie Coöperatie Bergen op Zon, verslag van het Bestuur over het boekjaar 2020 
 
Oprichting en Bestuur 
De Energie Coöperatie Bergen op Zon (ECB) is opgericht op 29 mei 2018 door de Stichting 
Energietransitie Bergen op Zoom. De coöperatie heeft ten doel het stimuleren van het gebruik van 
duurzame energiebronnen en het op duurzame wijze doen produceren en leveren van energie in de 
gemeente Bergen op Zoom en omstreken. 
 
De oprichting van een coöperatie is een van de voorwaarden om een zonnecentrale te kunnen 
realiseren die gebruik maakt van de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel Postcoderoos Regeling (PCR) 
genaamd.  
 
Het bestuur van de coöperatie bestond het afgelopen boekjaar uit de heren W.C.M. van den Bergh, 
W.J.S. van Meurs en J. van der Wal, respectievelijk in de functie van voorzitter, secretaris en 
penningmeester. 
 
Tijdens de virtueel gehouden ALV 2019, die plaatsvond in november 2020, hebben de leden 
ingestemd met het voorstel van het bestuur om de heren K. van Dorp en S.M. de Winter in het 
bestuur van de Energie Cooperatie op te nemen.  
 
Stichting Energietransitie Bergen op Zoom (StEB) 
De Stichting heeft ten doel de energietransitie in de gemeente Bergen op Zoom en omstreken te 
bevorderen en te versnellen. Hiertoe hebben op 2 februari 2018 de gemeente Bergen op Zoom en 
de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom een convenant getekend waarin afgesproken is dat de 
gemeente en de Stichting een voorlopig uitvoeringsprogramma zullen opstellen en zullen 
samenwerken om dit te realiseren.  
 
Door de gemeente is een startsubsidie verstrekt om de eerste kosten voor de zowel de Stichting 
alsook voor de coöperatie te betalen. Dit betreffen dan de kosten voor opzet en onderhouden van 
de noodzakelijke communicatie (waaronder website etc.), notaris, Kamer van Koophandel, 
administratie en accountant.  
 
Postcoderoos Regeling 
De PCR-regeling, officieel de Regeling Verlaagd Tarief geheten, is een regeling, afgesproken met de 
Belastingdienst, waarbij participanten de betaalde energiebelasting voor de door hun participaties 
opgewekte energie gemaximeerd tot hun eigen gebruik teruggestort krijgen. Een van de vereisten is 
dat de participanten lid worden van een coöperatie. De Stichting heeft hiertoe de Energie 
Coöperatie Bergen op Zon opgericht. Gedurende de beginfase zullen de bestuurders van de Stichting 
tevens als bestuurders van de Energie Coöperatie fungeren. In een later stadium zal de Coöperatie 
zijn eigen bestuurders kiezen.  
 
 
 
 
 



Zonnecentrale Gemeentewerf 
Het eerste project betrof het realiseren met burgerparticipatie van een zonnecentrale op het dak 
van een loods van de gemeentewerf aan de Blankenweg te Bergen op Zoom. De installatie is in twee 
fasen gerealiseerd en bestaat sinds eind 2019 uit 610 panelen, met een totaal geïnstalleerd 
vermogen van 186,600 Wp. Het aantal deelnemers bedraagt 57. Het totale aantal participaties 
bedraagt 328. In 2020 hebben de panelen 165,000 kWh opgewekt. De opgewekte energie werd 
verkocht aan Greenchoice. 
 
 
Zonnecentrale Eventum 
Nadat de pogingen om een zonnedak te realiseren op het gebouw De Wittenhorst in Halsteren vast 
gelopen waren, bleek dat het gebouw Eventum, ook eigendom van de gemeente, over een 
voldoende groot dak beschikte om daar een zonnecentrale op te leggen. Bovendien bleek dat 
gebouw Eventum in dezelfde postcoderoos lag als die we voor de Wittenhorst hadden gedefinieerd. 
Derhalve konden de inschrijvers op het dak van De Wittenhorst zonder meer overgezet worden naar 
zonnecentrale Eventum. Een groot aantal inschrijvers heeft dit dan ook gedaan. 
 
Zonnecentrale Eventum bestaat uit 284 panelen van 380 Wp, overeenkomend met 196 participaties 
van 500 kWh/jr. De verwachte jaarlijkse opbrengst kwam hiermee op 98000 kWh. Bovendien was bij 
het project rekening gehouden met een mogelijke uitbreiding met nog eens 150 panelen dwz 104 
participaties. 
 
Dit project wilden we nog uitvoeren onder de bestaande postcoderoos regeling. In 2020 was 
namelijk aangekondigd dat de huidige postcoderoos regeling per 1 januari 2021 vervangen zou 
worden door een nieuwe regeling. Later is deze datum verschoven naar 1 april 2021. Dit bood ons 
de mogelijkheid om zonnecentrale Eventum nog net onder de bestaande postcoderoos regeling te 
realiseren. 
 
Akkoord van de belastingdienst werd ontvangen, huurovereenkomst en recht van opstal werden 
met gemeente overeen gekomen en de vereiste verzekeringen werden allen tijdig afgesloten. 
Eind 2020 hadden we voldoende inschrijvers om de opdracht voor de installatie te kunnen plaatsen.   
De 196 participaties zijn gekocht door 22 deelnemers. Begin 2020 is met de bouw van de installatie 
gestart en per 1 april 2021 konden we aankondigen dat de installatie online was.  
 
Bestuurlijk overleg 
De bestuurders van de Coöperatie/Stichting kwamen wekelijks bijeen om de stand van zaken door te 
nemen en acties voor de komende periode te bespreken. 
 
Aanvullingen Bestuur Energie Coöperatie 
Het bestuur van ECB is eind 2020  uitgebreid met de heren Bas de Winter en Karel van Dorp, beiden 
zijn participant van Zonnecentrale Gemeentewerf. Zij hebben diverse malen deelgenomen aan het 
bestuurlijk overleg. Het bestuur hoopt nog enkele geïnteresseerden te vinden onder de 
participanten van Zonnecentrale Eventum. 
 
 
Bergen op Zoom, 28 september 2021 
 
W. van Meurs, secretaris 


