
 
 
Verslag van het bestuur over het boekjaar 2021 
 
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 één van de 
voorwaarden om een zonnecentrale te kunnen realiseren die gebruik maakt van de Regeling 
Verlaagd Tarief, ook wel postcoderoosregeling 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. Aangezien de Energie Coöperatie Bergen op Zon sinds dit jaar nu twee 
zonnecentrales telt, is het bestuur op zoek gegaan naar nog twee leden, liefst participanten van 
Eventum I, die tot het bestuur zouden willen toetreden. Dit naast de heren B. de Winter en K. van 
Dorp die vorig jaar al toegetreden zijn. 
 
Het bestuur heeft in de ALV van 6 oktober 2021 van de leden een mandaat gekregen om identiek 
aan de vorig jaar gevolgde procedure twee nieuwe bestuursleden uit Eventum I te mogen 
benoemen. Dit nadat cv’s zijn rondgestuurd aan de leden en de vraag van ‘geen bezwaar op hun 
kandidatuur’ positief beantwoord is. Dit is eind 2021 afgerond, met de benoeming van de heren C. 
Vijverberg en B. Klazema. 
 
Begin 2022 zullen twee van de huidige bestuursleden terugtreden, nl. W. van den Bergh en W. van 
Meurs. Eén bestuurslid, in dit geval J. van der Wal, neemt namens Stichting Energietransitie Bergen 
op Zoom zitting in het bestuur van de Coöperatie. Dit is zo in de statuten vastgelegd. Begin 2022 
zullen de nieuwgekozen bestuursleden van de coöperatie, aangevuld met een lid namens de 
Stichting Energietransitie Bergen op Zoom, eigen bestuurders kiezen. 
 
Stichting Energietransitie Bergen op Zoom 
De Stichting Energietransitie Bergen op Zoom (StEB) 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 opstellen en zullen samenwerken om dit te realiseren. Door de gemeente is 
een startsubsidie verstrekt om de eerste kosten voor zowel de stichting, als ook voor de coöperatie 
te betalen. Dit betreffen dan de kosten voor opzet en onderhouden van de noodzakelijke 
communicatie (waaronder website enz.), notaris, Kamer van Koophandel, administratie en 
accountant.  
 
Postcoderoosregeling 
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 U.A. opgericht. 



Gedurende de beginfase zullen de bestuurders van de Stichting tevens als bestuurders van de 
Energie Coöperatie fungeren. Per 1 april 2021 wordt de huidige postcoderoosregeling (PCR) 
vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). In plaats van teruggave 
van energiebelasting aan de leden wordt nu een subsidie uitgekeerd aan de coöperatie. 
Administratief is dit een grote verandering. Bestaande projecten die onder de PCR-regeling blijven 
ongemoeid door deze wijziging. Met nieuwe projecten zullen we met de nieuwe regeling te maken 
krijgen.  
 
Zonnecentrale Gemeentewerf 
Energie Coöperatie beheert sinds 1 april 2021 twee zonnecentrales. 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 2021 hebben de panelen 175,000 kWh opgewekt. De opgewekte energie werd verkocht aan 
Greenchoice. 
 
Zonnecentrale Eventum I 
Nadat de pogingen om een zonnedak te realiseren op het gebouw De Wittenhorst in Halsteren 
vastgelopen 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 d.w.z. 104 
participaties. 
 
Dit project is nog uitgevoerd onder de bestaande postcoderoosregeling. 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.  
Het eerste jaar (9 maanden) heeft Eventum I 88,000 kWh opgebracht. Ook in dit geval is de 
opgewekte elektriciteit aan Greenchoice verkocht. 
 
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. 
 
ALV 
Op 6 oktober 2021 is de Algemene Leden Vergadering betreffende het jaar 2020 gehouden in 
aanwezigheid van 25 leden. Aan de hand van een agenda werd de stand van zaken van beide 
zonnedaken, de financiën, en inzet van positief saldo, alsmede de plannen voor 2021 besproken. 
Een verslag van deze bijeenkomst is aan de leden toegestuurd en is bovendien op de website 
gepubliceerd. 
 
Plannen voor 2021 
De gemeente heeft het bestuur gevraagd naar de mogelijkheid van een uitbreiding van 
Zonnecentrale Eventum I, vooral om bewoners van de binnenstad de mogelijkheid te geven te 
participeren. Door de wijziging van de PCR-regeling per 1 april 2021 is uitbreiding van Zonnecentrale 
Eventum I echter niet mogelijk. Overigens was hier bij het ontwerp wel rekening mee gehouden. 



Na onderzoek bleek dat het mogelijk moet zijn om een tweede zonnecentrale op het dak van 
Eventum te realiseren die gebruik maakt van de SCE-regeling. Een eerste gesprek met 
vertegenwoordigers van de gemeente heeft plaatsgevonden. Allereerst zal de beschikbare ruimte op 
het dak vastgesteld moeten worden en vervolgens moet een huurovereenkomst gesloten worden. 
Vervolgens zal een businesscase opgesteld moeten worden. De leden zullen op de hoogte gesteld 
worden van de ontwikkelingen van dit plan. Het huidige bestuur is als bestuur van Stichting 
Energietransitie Bergen op Zoom ook betrokken bij enkele initiatieven voor zonneweiden en een 
windmolenproject. De stichting heeft niet de ambitie om zelf zonneweides of windmolens te 
bouwen en te exploiteren, maar verleent ondersteuning en advies.  
 
 
Aldus opgemaakt op 4 april 2022 te Bergen op Zoom. 
 
W. van Meurs, secretaris 


