
  Heiloo Energie 

Algemene Ledenvergadering Vereniging Heiloo Energie (vHE).  
Datum: 24-03-2021, 20.00u  
Locatie: Online bijeenkomst  
 
Aanwezigen: 
Er zijn 29 aanmeldingen en 4 afmeldingen voor de vergadering ontvangen. 
Tijdens de online bijeenkomst is een maximum van 26 gelijktijdige deelnemers.   
 
1. Opening en agenda.  
De voorzitter van het bestuur Bart Hoogcarspel opent de vergadering, heet ieder welkom en vermeldt 
dat wegens de corona maatregelen de algemene leden vergadering (ALV) online wordt gehouden. Ook  
wegens corona is de vergadering uitgesteld tot 24 Maart en niet, zoals gebruikelijk, eind Januari/begin 
Februari gehouden. 
 
Na korte introductie van de vereniging Heiloo Energie (HE) , toont Bart de voorgestelde agenda voor de 
vergadering. Deze wordt ongewijzigd geaccepteerd door de vergadering: 
  
1. Opening en mededelingen 
2. Verslag vorige vergadering  
3.Terugblik 2020 en vooruitblik 2021 (Bart Hoogcarspel) 
4. Financiën (Carl Müller) 
5. Décharge financiën 2020 (Rob van Tuin) 
6. Verkiezing Evert van Nass als bestuurslid 
7. Nieuw lid kascommissie 
8. Rondvraag en sluiting 
 
Bart geeft aan dat het overzicht van de Financiën (punt 4) zal worden gepresenteerd door  de 
penningmeester Carl Müller. 
Rob van Tuin zal de vergadering informeren over de bevindingen van de kascommissie (punt 5). 
 
2. Verslag vorige vergadering 
Het verslag van de vorige Algemene Leden vergadering (ALV) op 29-1-2020 staat reeds enige tijd op de 
website. Er zijn geen opmerkingen ontvangen en ter vergadering wordt het verslag dus vastgesteld. 
  
3. Terugblik 2020 en vooruitblik 2021 
Aan de hand van een presentatie (bijgevoegd) geeft Bart een overzicht van de activiteiten in 2020 en 
een vooruitblik voor 2021.  
Bart vermeldt dat de activiteiten van HE als gepland zijn verlopen (o.a. winkel, energiecoaches, quick-
scans en warmte-scans) tot de invoering van de corona maatregelen. Daarna is de winkel in het Loo 
gesloten gebleven en zijn ook de andere activiteiten beperkt. Wel is de communicatie doorgezet 
(website, nieuwsbrieven) en is het project Eigen Energie over de haalbaarheid van PVT systemen gestart 
en afgerond in samenwerking met Duurzaam Heiloo (DH). Deze studie is uitgevoerd door Wilma 
Eerenstein van Renergize Consultancy. 
 
HE heeft een groei van ca. 2000 PV panelen op Heiloose daken geregistreerd. De gegevens worden 
aangeleverd op vrijwillige basis en daarom zijn deze (nog) niet volledig. Opgemerkt wordt dat met name 
het aantal van de huursector onvolledig zou kunnen zijn. Verder vallen de PV panelen op gemeente-
gebouwen onder COHESIE. De vergadering geeft applaus voor Ron Poppen voor de verzameling van de 
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gegevens. 
 
De activiteiten en vooral groei van COHESIE wordt bemoeilijkt door onduidelijkheid over de nieuwe 
postcoderoos regeling. Vooralsnog worden geen nieuwe projecten gestart, mede door beperking in 
menskracht.   
 
Het werk van de energiecoaches is vanaf maart 2020 tot op heden ernstig gehinderd door corona. 
Daarom is het aantal uitgevoerde warmtebeelden en quick-scans beperkt, ondanks de potentiële 
belangstelling. Wel wordt er aan verdieping van kennis gewerkt, o.a. door het volgen van opleidingen en 
kennisuitwisseling met regionale zusterorganisaties.  
Voor 2021 is een nieuwe RRE subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen in de maak bij de 
gemeente. De nieuwe regeling (RREW) kan naar alle waarschijnlijkheid weer worden ingezet bij 
ondersteuning van de inwoners van Heiloo door de energie coaches. Zodra versoepeling van de de 
coronaregels het toelaten zullen de energiecoaches zullen hun werk weer volledig hervatten.  
  
HE heeft in 2020 Ambitie-nota’s uitgebracht voor de Regionale Energie Strategie (RES, met DH) en voor 
de Transitie Visie Warmte (TVW). 
Voor HE in de RES is zelfvoorziening van eigen energieverbruik (met als eerste stap 50% in 2030) 
belangrijk. Daarom zijn 3 windmolens op Heiloos grondgebied en een verlengde geluidswal met 
zonnepanelen langs de A9 onderdeel van de ambitie. Ook zijn in de ambitie zonnepanelen boven 
parkeerplaatsen en op (nog meer) daken, naast zoekgebieden voor zonneweiden ten oosten en zuiden 
van de bebouwing van Heiloo opgenomen.  
Vanuit de vergadering worden suggesties voor plaatsing van windmolens gedaan (oostkant A9, 
noordkant Heiloo, tweede lijn Boekelermeer). Deze zijn (deels) opgenomen in de studie die HE heeft 
aangekaart bij de WindUnie. Desgevraagd bevestigd Bart dat HE streeft naar tenminste 50% eigendom 
voor omwonenden/burgers van duurzame energieproductie opties. Het is op dit moment niet duidelijk 
of en hoe de gemeente dit in de plannen gaat opnemen. 
Daken van ondernemingen (en burgers) zijn in Heiloo relatief goed bezet met PV panelen, maar ook daar 
is verdere doorgroei mogelijk. Wellicht gaat de overheid daarvoor meer pro-actief optreden door 
verdere regulering, bijvoorbeeld bij nieuw en verbouw. Vanuit de vergadering worden ontwikkelingen 
rond verduurzaming van monumenten genoemd (groenegrachten.nl). 
 
HE blijft in gesprek met de gemeentelijke organisatie  beide voor verdere ontwikkelingen van RES en 
TVW (o.a. Wijkuitvoeringsplan Ypestein) en zal waar nodig en nuttig ook de gemeenteraadsleden 
benaderen. 
In beide RES en TWV ambities wordt ervan uitgegaan dat de bebouwing in Heiloo hoofdzakelijk met “all-
electric” oplossingen van warmte/energie zal voorzien worden. De geplande studie naar een warmtenet 
voor Heiloo-Centrum/GGZ is naar de mening van HE dan ook niet nodig. Wegens het type bebouwing is 
er geen economische haalbaarheid voor een dergelijke centrale voorziening. Indien deze studie toch 
plaatsvindt, stuurt HE aan op voldoende transparantie en openbaarheid om de uitkomst op correcte 
wijze te kunnen toetsen. 
 
4. Financiën 
Carl Muller leidt de vergadering door de financiële resultaten onder vermelding dat de administratie en 
presentatie aanzienlijk is verbeterd door aanschaf en gebruik van een nieuw boekhoudprogramma. 
De kaspositie van HE is dit jaar verder verbeterd, o.a. door ledengroei en beperking van de uitgaven 
wegens corona. Voor het lopende jaar 2021 zijn belangrijke reserveringen gemaakt voor projecten met 
betrekking tot windenergie onderzoek en o.a. mogelijke (demonstratie) projecten voor implementatie 
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van aardgasvrije warmte-technieken.  De vergadering wordt ook opgeroepen om suggesties voor 
mogelijk andere duurzame energie projecten te doen. Er is voldoende financiële flexibiliteit om ook nog 
andere zaken aan te pakken en er zijn geen negatieve financiële verplichtingen welke tot onverwachte 
significante verslechtering van de kaspositie zouden kunnen leiden. 
 
5. Décharge financiën 2020 
Rob van Tuin bevestigd namens de kascommissie onder dank aan de penningmeester de goedkeuring 
van het financieel verslag. Daaropvolgend verleent de vergadering het bestuur decharge voor de 
financiën. 
 
6. Verkiezing Evert van Nass als bestuurslid 
Bart stelt Evert van Nass voor als nieuw bestuurslid en penningmeester. Evert heeft al enige keren als 
waarnemer HE bestuursvergaderingen bijgewoond. Na een korte introductie van Evert, wordt hij bij 
acclamatie  door de ALV benoemd als lid van het bestuur en penningmeester van de vereniging HE.   
 
7. Nieuw lid kascommissie 
Aangezien Evert zijn deelname aan de kascommissie zal beëindigen, wordt Jan Verhagen door de 
vergadering benoemd als zijn vervanger in de kascommissie.  
 
8. Rondvraag en sluiting 
Tijdens de rondvraag dankt de vergadering Carl Mueller voor zijn inspanningen als penningmeester 
vanaf de oprichting van de vereniging met een hartelijk applaus. Carl blijft voorlopig als bestuurslid 
actief met speciale aandacht voor windenergieprojecten. 
Rob van der Wal , als voorzitter van DH, benadrukt het belang van (meer) samenwerking van HE en DH 
bij de benadering van de gemeente Heiloo. 
 
Daarna sluit Bart het formele deel van de vergadering onder dank aan de aanwezigen.  
 
 
Alle aanwezigen worden uitgenodigd om nog online aan te blijven voor een verdere informele online 
uitwisseling in plaats van het traditionele afsluitende drankje. 
 
Bijlagen: 
-Presentatie Terugblik 2020Vooruitblik 2021 
-Verslag kascommissie (in de presentatie).  
-Aanmeldingslijst voor de ALV (inzage voor leden op verzoek). 
 

https://www.heilooenergie.nl/wp-content/uploads/bestuur/alv/ALV-24-maart-2021-Jaarvergadering.pdf

