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Ontwikkelingen bestuur en toekomstvisie
In de maanden januari en februari van het verslagjaar werd binnen het
bestuur uitgebreid gesproken over verdere professionalisering. De slotsom
was dat door het aantrekken van meer specifieke deskundigheid, we meer de
weg op kunnen gaan naar professionaliteit. De functie projectleider werd in
het leven geroepen en het bestuur zag nieuwe vrijwilligers met diverse
expertise, een nieuwe rechtsvorm, vrijwilligersvergoedingen en een
vernieuwde taakverdeling per organisatielid tot de haalbare mogelijkheden
om de professionalisering in 2016 vorm te geven.
De meerderheid van het bestuur heeft in 2016 besloten om van
rechtspersoon te veranderen. Eind 2016 is Coöperatie Opgewekt in
Purmerend U.A. omgezet in Stichting Opgewekt in Purmerend. Deze keuze is
gemaakt vanwege bedrijfskundige voordelen en de toekomstvisie van het
bestuur. Voor meer info over de overgang zie sectie f).
Gedurende 2016 vonden er enkele personele ontwikkelingen plaats.
Bestuurondersteuners kwamen het bestuur versterken en er zijn
bestuursleden bijgekomen. Dit vrijwel alles als gevolg van het werven van
vrijwilligers via vrijwilligerspunt.

a) Het organisatiebestuur en de organisatieleden
Het bestuur bij aanvang 2016 bestond uit de volgende personen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Martin Havik: voorzitter,
Martien Roelofs: secretaris,
Lieke Bannenberg: penningmeester,
Wim Wilschut: vice voorzitter en projectleider Zon op Stadhuis Purmerend,
Peter van der Stelt: bestuurslid,
Raymond Prins: webmaster,
Eric de Roos: bestuurondersteuner,
Cor Ketting: bestuurondersteuner,
Martijn van Santen: projectleider.

In februari is er afscheid genomen van Martin Havik. Martin Havik is
opgevolgd door Arie van Stam. Arie van Stam is geselecteerd op basis van
uitgebreide gesprekken uit een selectieronde van drie kandidaten. In juni
werd afscheid genomen van Raymond Prins.
In het najaar van 2016 zijn er enkele nieuwe vrijwilligers bij de organisatie
gekomen; Erik Treffers (social media), Hans Loogman (Webmaster), Chris
Eibes (PR/marketingcommunicatie) en Nicole Ziesemer (Secretaris). Hans
Loogman, Nicole Ziesemer en Chris Eibes zijn eind 2016 bij het bestuur
getreden.
Martien Roelofs gaf eind 2016 aan zich te willen terugtrekken als secretaris
per 1 jan 2017, maar nog wel een functie als projectleider Energiebesparing
te ambiëren. Nicole Ziesemer heeft de functie als secretaris overgenomen.
Eind 2016 bestond het bestuur van de stichting uit de volgende
bestuursleden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arie van Stam: voorzitter,
Martien Roelofs: secretaris,
Lieke Bannenberg: penningmeester,
Wim Wilschut: vice-voorzitter en projectleider Zon op Stadhuis
Purmerend,
Hans Loogman: webmaster,
Chris Eibes: bestuurslid PR Marketing,
Cor Ketting: bestuurondersteuner,
Peter van der Stelt: bestuurondersteuner
Martijn van Santen: Projectleider Zon op Antoni Gaudi,
Erik Treffers: bestuurondersteuner/ sociale media.

b) Zon op Stadhuis Purmerend (Zon op Purmerend)
Het bestuur heeft veel tijd gestoken in het zonnepanelenproject Zon op
Stadhuis Purmerend (ZOSP). Onder leiding van projectleider Wim Wilschut
is er veel werk verzet en in december 2016 is project operationeel gegaan.
Een van de eerste daden van de nieuwbakken voorzitter Arie van Stam
was het instellen hiervoor van een dagelijks bestuur, een noodzaak die

ook bij de andere bestuursleden gevoeld werd. De vergaderfrequentie van
een keer per maand voldeed niet meer. Het dagelijks bestuur bestond uit
Arie van Stam, Martien Roelofs en Wim Wilschut, af en toe aangevuld met
Lieke Bannenberg. De werving van investeerders voor de panelen, overleg
met de gemeente en de administratieve afwikkeling van ZOSP heeft veel
tijd gekost. Binnen het dagelijks bestuur waren er maanden met een
tijdsbesteding van drie dagen meer regel dan uitzondering.
Op 22 december heeft de officiële lancering van ZOSP plaatsgevonden in
het bijzijn van wethouder Mario Hegger, medewerkers van de gemeente
Purmerend en de lokale pers. Na een projectperiode van 2,5 jaar werd het
in werking stellen van de panelen dan ook als een enorme opluchting met
vreugde ervaren. Het enthousiasme, betrokkenheid en de complimenten
van de 39 investeerders maakten echter alles meer dan goed. Voor een
exacte verslaglegging van de gang van zaken rondom dit project wordt
verwezen naar het jaarverslag van Zon op Purmerend van 14-01-2017.
c) De Energiebesparingscursus
De Energiebesparingscursussen (EBC) werden gehouden in januari
februari en maart 2016 vanuit verkregen subsidies van 10.000 euro van
respectievelijk Wooncompagnie (2.500 euro), Gemeente Purmerend
(2.500 euro) en de Provincie Noord-Holland (5.000 euro). Hiermee werden
diverse zaken aangeschaft zoals energiemeters en een koffer om het
verbruik van diverse lampen te vergelijken. Vanuit de eigen kennis en
ervaring werd er een cursus ontwikkeld waar 125 mensen aan deel hebben
genomen. Stadsverwarming Purmerend (SVP) verzorgde ook een deel van
de cursus. De EBC werden gegeven in een buurthuis en op het kantoor
van Wooncompagnie. De cursisten gaven de cursus een gemiddeld cijfer
van 8,6 (SVP zelfs 9,2). De cursus was bedoeld voor huurders. Voor de
EBC zijn er meer dan 2500 huurders op schriftelijk wijze benaderd.
Halverwege maart 2016 droogde de animo voor de EBC op. De beoogde
doelgroep voor de EBC waren gezinnen met een gemiddelde leeftijd van
30 tot 50 jaar. Echter, de leeftijd van de deelnemersgroep lag hoger. De
conclusie van het bestuur was dan ook dat ouderen kennelijk meer tijd,
gelegenheid hebben om deel te nemen. Het gevolg van deze ontwikkeling
is dan ook dat de cursussen ook voor een deel in de middagen gegeven
werd.
In de zomer van 2016 besloot het bestuur het roer om te gooien en een
andere insteek te maken. Dit nadat zij kennis hadden genomen van de
zogeheten Energy Party in Den Haag (á la de vroegere Tupperware party’s
maar dan op het gebied van energiebesparing). 070 energie, de
initiatiefnemer van de Energy Party werd benaderd en op 29 maart heeft
het bestuur van OIP een kennismakingscursus bijgewoond in aanwezigheid
van Miranda Vreeburg, buurtconsulent bij Wooncompagnie.
Het bestuur kwam erg enthousiast terug maar na evaluatie werd de kosten
voor een dergelijk concept toch te hoog gevonden (> dan 12.000 euro
excl. vervolgkosten.) Dit ging de begroting van OIP ver te boven.

Daarom werd door Martien Roelofs SME advies benaderd, een
gerenommeerd bureau dat gespecialiseerd is in het geven van trainingen
ten gunste van duurzame ontwikkeling en gedragsverandering. Na
ettelijke gesprekken met drs. Imke Tegels van genoemd bureau, een
drietal offertes en plannen van aanpak werd in het laatste halfjaar de
cursus door SME advies verder ontwikkeld en verfijnd voor OIP.
Uiteindelijk is er een deal gesloten voor grofweg de helft van het bedrag
dan de aanbieding van de Haagse coöperatie 070 Energie. Daar de
subsidie van de provincie slechts voorzag in cursussen voor het jaar
2015/2016 werd via de gemeente een strategisch document opgesteld
met als doel om de voortzetting van de cursus (en dus de subsidie) naar
vervolgjaren mogelijk te maken. Ook is er van SVP een bijdrage van 2500
euro ontvangen. De EBC gaat in 2017 en 2018 een vervolg krijgen onder
de naam Energy Party op basis van het door SME ontwikkelde concept.

d) Tegenstroom
In februari is door Martien Roelofs en Arie van Stam samen met Gijs de
Man, Stadsverwarming Purmerend (SVP), een bezoek gebracht aan
Tegenstroom in Hoofddorp.
Tegenstroom is een bedrijf, geïnitieerd vanuit de gemeente en
woningbouwcoöperatie Ymere. Tegenstroom heeft een concept bedacht
waarbij er meer dan 1000 huurwoningen voorzien werden van een
standaardpakket van 8 zonnepanelen en waarbij er geen sprake was van
huurverhoging. De zonnepanelen werden vanuit de opbrengsten
gefinancierd. Hierbij werd grotendeels “geleund” op de salderingsregeling.
De bewoners (huurders) ontvangen zelfs een bescheiden jaarlijkse
vergoeding. Het bestuur was onder de indruk van het concept en er is
contact opgenomen met Andrea de Graaf, de projectleider van het project.
Het bestuur dacht samen met SVP dat dit ook voor Purmerend wel
interessant móest zijn. Het concept bleek voor voor OIP en SVP niet
haalbaar omdat er een aanzienlijke financiële injectie noodzakelijk zou zijn
en er waarschijnlijk een flinke borgstelling vanuit een eis van de
geldgevers noodzakelijk zou zijn. Dit gevoegd bij een mogelijke afschaffing
of inperking van de salderingsregeling vanaf 2020 maakte dat de business
case een flink aantal onzekerheden zou kennen. Ook de
woningbouwcoöperaties moesten nog overtuigd worden en zij
(Wooncompagnie en Intermaris) waren inmiddels al ver in het ontwikkelen
van soortgelijke plannen voor het verduurzamen van hun woningvoorraad.
Uiteindelijk is er na rekenexercities van Opgewekt in Purmerend en SVP
besloten niet verder te gaan met het project.

e) Overgang van Coöperatie naar Stichting
Op 3 mei werd door de Algemene Ledenvergadering het besluit genomen
om de Coöperatie Opgewekt in Purmerend voort te zetten als Stichting
Opgewekt in Purmerend. Uit de activiteiten van Opgewekt in Purmerend
was gedurende de afgelopen jaren gebleken dat de rechtspersoon van
Coöperatie eigenlijk verkeerd gekozen was, omdat de organisatie meer
een initiërende, activerende en overlegfunctie heeft dan dat het een

onderneming is. Dankzij een waarderingssubsidie van de Gemeente
Purmerend kon –door de stichtingsvorm- aan het eind van het jaar een
bescheiden vrijwilligersvergoeding betaald worden aan de projectleiders
van de zonnepanelenprojecten Zon op Stadhuis Purmerend en Zon op
Antoni Gaudí.

f) Elektrisch Vervoer Evenement
Op 3 juli werd er een Elektrisch Vervoer Evenement (EVE) gehouden. Het
evenement was minder drukbezocht dan het voorgaande jaar toen deze
samen met de Van Streekmarkt gehouden werd. Een reden voor de
mindere aanloop tijdens het EVV was het gegeven dat er geen winkelend
publiek was omdat het event op een zondag gehouden werd.
Een ervaring die opgedaan was bij de succesvolle Streek- en
Duurzaamheidsmarkt van het jaar ervoor was dat duurzaam voedsel goed
samengaat met andere duurzame onderwerpen zoals zonnepanelen en
isolatie. De organisatie was in handen van projectleider en voormalige
voorzitter van OIP, Martin Havik. Bij de stand van OIP presenteerde
bestuursleden de lampenkoffer waarmee de bezoekers een demonstratie
kregen van verbruiksverschillen per lampsoort.
Verder kon er tijdens het EVE gereden worden op elektrische motoren en
konden bezoekers een testrit maken in een Tesla of BMW i3. De
deelnemende ondernemers (zonnepanelen etc.) waren, ondanks het niet
massaal toegestroomde publiek, redelijk tevreden.
g) Zon op Antoni Gaudí Purmerend
Vanuit een eerder contact met facility manager Jeroen Besseling van
Purmerendse Scholen Groep kwam het aanbod voor OIP om 166 panelen
te plaatsen op de scholengemeenschap Antoni Gaudi in Purmerend. Dit
was de start van het tweede zonnepanelenproject; Zon op Antoni Gaudí
Purmerend (ZOAGP). Met de eigenaar kon als snel een intentieverklaring
afgesloten worden en de verwachting was dat dit project snel zijn beslag
zou kunnen krijgen.
Het bestuur wilde echter de realisatie van Zon op Stadhuis Purmerend
(ZOSP) niet in de wielen rijden. ZOSP had gaandeweg zoveel
inschrijvingen dat goed voorzien kon worden in de behoefte voor de
plaatsing van de 166 panelen. Technisch leek er tevens geen probleem te
zijn. In het verloop van het project bleek er geen mogelijkheid te zijn voor
een virtuele aansluiting. Een virtuele aansluiting is een aansluiting achter
de bestaande schoolmeter; er hoeft voor postcoderoos projecten dan geen
aparte aansluiting gemaakt worden).

Vanwege het feit dat er binnen het bestuur een concrete afspraak gemaakt
is voor een maximumprijs van €325,- per paneel werd door deze
ontwikkeling de prijs al hoger. In 2016 is veelvoudig contact geweest
tussen de betrokken partijen om tot een passende oplossing te komen.

h) Tot slot
Ondanks het bovenvermelde stond 2016 voornamelijk in het teken van de
realisatie van ZOSP. Daar is verhoudingsgewijs veel tijd in gaat zitten. De
verwachting is dat het verloop van de volgende zonnepanelenprojecten,
vanwege de opgedane ervaringen, efficiënter zullen zijn. Verder is OIP ook
in 2016 een actieve participant binnen geweest binnen de Denktank
Duurzaamheid Purmerend. We werken ook steeds intensiever met SVP
samen en zien voor OIP een goede rol weggelegd als promotor voor het
project “van het gas af”.
Belangrijk te vermelden is dat de professionalisering zoals die in het begin
van het jaar is beoogd, ook daadwerkelijk en zichtbaar vorm heeft
gekregen. De website is verbeterd, een huishoudelijk reglement heeft het
licht gezien, de organisatie is geoptimaliseerd en is meer op zijn
bedrijfsdoelstellingen toegesneden, PR (nu een apart bestuurslid) heeft
een prominente plaats gekregen. Een zichtbaar bewijs is de verhoogde
visuele zichtbaarheid waarover in dit kader flink wordt nagedacht. Het
belang van kwalitatief en effectief PR en communicatie is groot om de
doelgroepen succesvol te bereiken. Wij van OIP maken daadwerkelijk
progressie en dat is allerminst een loze kreet. Dat alles wordt ook ervaren
door grote stakeholders zoals de Gemeente Purmerend, Stadsverwarming
Purmerend en Wooncompagnie. De steeds intensievere en betere
contacten getuigen daarvan.
Een bedreiging voor een kwalitatieve bedrijfsvoering blijft nog steeds de
financiën. Nu de organisatie als OIP zich een stevige plaats in Purmerend
heeft verworven zal ze daar ook de financiële middelen voor moeten
krijgen. Middelen die recht zouden moeten doen aan die steeds
belangrijker plaats die klimaat en duurzaamheid op de gemeentelijke
beleidsagenda inneemt. Ook naar buiten toe krijgt OIP steeds meer een
gezicht en geeft OIP daadwerkelijk het begrip burgerparticipatie vorm. Feit
is dat de financiële ondersteuning daar niet altijd gelijke tred mee houdt.
De stichting OIP zal nog voor ruime tijd niet in staat zijn “haar eigen
broek” op te houden. De signalen staan echter op groen en wij voorzien
dat hierin tegemoetgekomen gaat worden. OIP is zeer verheugd met het
feit dat in 2016 de professionaliseringsslag succesvol gemaakt is.
“Opgewekt zijn we en opwekken willen we” …die slogan maken we steeds
meer waar!

