
 
 
 
 
 
Noaber-Energie U.A. 
 
Onderwerp:  Algemene Ledenvergadering (ALV) 
Datum:  28 oktober 2020 
Plaats:  Zaal Braakhekke in Bathmen en via Zoom 
Tijd:   20.00-21.00 
Aanwezig in de Braakhekke: 

Chris Lemmens, Fokke Meima, Harm van Schooten, Bert van Beem, Dick 
Falk, Henk Zwier, Geert in ’t Veld, Karel Horn, Ron Kuster, Jan Hein 
Nikkels, Rick Schoneveld, Hans Nijkamp. 

Aanwezig via Zoom: 
Erik Brilman, Albert Baarslag, Bas Stok, Eric Pijnappels, Stefan Meyer, Ton 
Driessen, Fokke Oosterhof, Cees Smale,  
 

Agenda: 
 

1. Opening en welkom:  
a. Iedereen welkom geheten en bedankt voor de grote opkomst. Totaal hebben 

zich 32 mensen aangemeld voor Zoom en Live bijwoning van de vergadering. 
In de bovenstaande lijst van aanwezigen konden niet alle Zoom accounts die 
ingelogd waren terug vertaald worden naar de namen van de leden. Daarom 
ligt het aantal geïdentificeerde leden 11 onder het aantal aangemelde leden.  

b. Door Corona is gekozen voor deze deels digitale opzet waar dus ruim gebruik 
van gemaakt wordt. 

2. Benoeming bestuur: 
a. Er zijn geen tegenkandidaten aangebracht voor het voorstel dat door het 

bestuur gedaan is. 
b. De vergadering stemt unaniem in met het voorstel van het bestuur. Daarom 

zijn nu benoemd: 
i. Hans Nijkamp    Lid (OGG) 

ii. Erik Brilman    Lid (Zonnepark) 
iii. Arno Scholten    Lid (Verduurzaming woningen) 
iv. Chiel in ’t Hof    Lid (Verduurzaming Bathmen) 
v. Albert Baarslag   Penningmeester 



vi. Karel Horn    Voorzitter/secretaris 
 

3. Kas-stroom overzicht 2019 en begroting 2020 
(volgens statuten art.13 lid 2 is er een verlengd boekjaar van oprichting 8 augustus 
2019 tot en met 31 december 2020) 

a. Albert Baarslag geeft toelichting op de financiële stukken (kastroom overzicht 
2019 en de begroting 2020. 

b. De vergadering gaat akkoord met het ontbreken van de jaarrekening 2019 
omdat 2019 voor de coöperatie slechts een zeer beperkt jaar was.  

c. De vergadering gaat akkoord met het kas-stroom overzicht en de begroting 
2020. 

4. Terug- en vooruitblik. (zie ook presentatie) 
a. De centrale taakstelling van Noaber-Energie: het verduurzamen van Bathmen 

ondersteunen krijgt steeds meer concrete inhoud. Door Karel , Hans en Erik 
wordt een status overzicht gegeven van de verschillende activiteiten die 
Noaber-Energie onderneemt: 

i. Zonnepanelen op boeren daken. We hebben in 2020 weer 1 dak 
gerealiseerd en er zijn er nog 2 in ontwikkeling binnen de oude PCR 
regeling 

ii. Hans Nijkamp geeft een status overzicht van het Biogas project OGG. 
De laatste contracten met gasafnemers worden nu afgesloten en dan 
kan de uitvoering beginnen. Verwachting is dat volgende jaar de schop 
de grond in kan en dat in de zomer 2021 biogas geleverd gaat worden 
aan 2 bedrijven in Deventer. 

iii. Erik Brilman geeft een overzicht over de status van het Zonnepark in 
Bathmen. Vergunningen zijn afgegeven, SDE is toegekend en de 
benodigde ruimte op het elektriciteitsnet is toegekend. Nu worden de 
laatste ontwerp stappen gezet en naar de financiering van het project 
gekeken. Er zijn mogelijke optimalisatie stappen in het ontwerp 
gevonden die invloed hebben op de SDE toekenning en de vergunning. 
Dit zal nog enige tijd vragen. Verwachting is dat het park in 2022 
operationeel zal zijn. 

iv. Verduurzaming Noorderenk wordt door Noaber-Energie opgepakt op 
verzoek van de Gemeente. In het kader van de RRE regeling is ons een 
subsidie toegekend om mensen uit de wijk te stimuleren hun huizen te 
verduurzamen. Er is een speciale werkgroep gevormd om dit te 
bewerkstelligen. Als succesvol dan wordt de aanpak ook in andere 
wijken in Bathmen uitgerold. Samenwerking met de gemeente is een 
soms lastig. We hopen dat de aanstaande aanstelling van een centraal 
aanspreekpunt voor Bathmen in de gemeente gaat helpen. 

v. Bathmen is aangewezen als pilot binnen de ontwikkeling van de RES 
(regionale energie strategie) van de gemeente Deventer. In deze 
strategie moeten stappen gedefinieerd worden om veel minder 
aardgas te gaan gebruiken in de stad en de elektriciteitsvoorziening 
drastisch te vergroenen. We denken dat de samenwerking tussen 
boeren (zonnepanelen op daken en mindergeschikte landbouwgrond 
en biogas productie uit mest) grote mogelijkheden geeft om Bathmen 



duurzaam te maken. Vormgeving van deze strategie verloopt 
moeizaam. We hopen dat bovengenoemd centraal aanspreekpunt ons 
gaat helpen concrete stappen te kunnen zetten. 

5. Wat verder ter tafel komt. 
a. Hans Nijkamp: vraagt of de mening van de voorzitter van Deventer Energie in 

zijn stuk in de Deventer Energie nieuwsbrief van oktober 2020 ruim gedeeld 
wordt binnen de gemeente Deventer. Uit de kontakten die we als Noaber-
Energie hebben met de gemeente blijkt steeds juist veel waardering voor de 
samenwerking tussen boeren en burger. De gemeente ziet hier juist goede 
mogelijkheden om haar RES verplichting te kunnen realiseren. 

b. Albert Baarslag: vraagt de aanwezige leden hun omgeving over te halen om 
ook lid te worden van Noaber-Energie. Met wat meer financiële armslag 
kunnen we ook meer nuttige zaken ondernemen. 

6. Sluiting 
a. Het experiment van gecombineerde Zoom, Live vergadering wordt als 

geslaagd gezien hoewel zeker niet alles goed ging. Het zou helpen een 
volgende keer iemand separaat van het bestuur de Zoom activiteiten te laten 
sturen.  

b. De voorzitter sluit om 21.00 de vergadering. 
 


