
 

 

 

 

 

  
Tweede nieuwsbrief  

Nr 1 van 2016. Wij willen u 

hiermee informeren over 

zowel onze zonnepanelen als 

meer algemene duurzame 

ideeën en projecten. 

Met bijdragen van onder 

andere onze voorzitter en 

Frank Venema. Ook vindt u 

een overzicht van onze 

energieproductie. 

 

 

Beste Leden, 

Achter de schermen is uw bestuur afgelopen 

maanden druk bezig geweest. Onze nieuwe 

penningmeester heeft de administratie 

overgenomen en bereidt nu onze eerste 

jaarrekening voor. De eindafrekening 2015 voor de 

opgewekte hoeveelheid zonne-energie is 

inmiddels naar onze energieafnemer Eneco 

verstuurd. Hiermee hebben we weer een mijlpaal 

gezet in de jonge geschiedenis van ZonneBerg. 

Ook het beheer van de installatie en het bekijken 

van de resultaten is nog geen routine en krijgt 

onze aandacht. Een belangrijke ontwikkeling voor 

de bewoners van het Bergkwartier is het 

aannemen van nieuw beleid over het plaatsen van 

zonnepanelen op de eigen daken. Het mag nu 

eindelijk, onder voorwaarden, ook aan de 

voorkant. Het toverwoord bleek te zijn “visueel 

geïntegreerd”. Wij denken dat onze leden dit een 

interessant onderwerp vinden en komen hier bij 

onze Algemene Levenvergadering op terug. De 

eerstvolgende staat gepland op dinsdag 17 mei 

2016. Noteer deze datum alvast in uw agenda! 

 -Machiel Lambooij- 

Februari 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand van zaken panelen en beheer  
Enkele bestuursleden, technisch beheer-vrijwilligers en een vertegenwoordiger van Eemstroom hebben begin 
januari een inspectiebezoek uitgevoerd aan onze zonnecentrale. Onze panelen op het dak lagen er netjes bij, 
ondanks de stormen van eind vorig jaar. De vogelpoepjes die hier en daar te zien waren, zullen er inmiddels zijn 
afgespoeld net als de resten van een enkele verdwaalde vuurpijl. Naast de panelen zijn de drie zogenaamde 
omvormers van belang. Deze zetten de opgewekte gelijkstroom om in wisselstroom die het stroomnet ingaat. De 
omvormers bevinden zich in een aparte ruimte op de begane grond van de sporthal. Hier staat ook de 
elektriciteitsmeter. Die registreert de hoeveel opgewekte stroom  en geeft dit door aan het meetbedrijf Ebatech. 
Dit bedrijf zorgt ervoor dat de afnemer van onze stroom, Eneco, precies weet hoeveel het aan onze coöperatie 
moeten betalen. En het zorgt ook dat wij zelf via internet kunnen zien wat onze panelen hebben geproduceerd *). 
Met de omvormers en de meter bleek ook alles in orde. Er is wel een nieuwe brandblusser geplaatst en 
binnenkort komt er nog een extra ventilatierooster. Tot slot de vermelding dat er nog overleg plaats vindt over 
eventueel te treffen extra veiligheidsvoorzieningen op het dak en het onderhoud van de panelen en omvormers. 
Het laatste is  van belang in verband met de verzekering van de installatie, maar natuurlijk ook om het geheel in 
goede conditie te houden.  
 
*) U kunt dit zelf zien via website: https://emo4.ebatech.nl/auth/login/; wachtwoord *** 
 

Gezocht deelnemers nieuw zonnedak  

Eemstroom gaat door met zonne-energie. In navolging van ons eerste 

project, zijn we bezig met een volgend dak. Het clubgebouw van de 

scouting "Karel Doorman" in Amersfoort is vorig jaar helaas compleet 

verloren gegaan door  een brand. Inmiddels is er een start gemaakt met 

de nieuwbouw van het nieuwe clubhuis. En Eemstroom gaat hierbij op 

het dak van het nieuwe clubhuis een kleine 90 zonnepanelen plaatsen 

(pal op het zuiden). Medio april zullen de zonnepanelen geplaatst kunnen 

worden. De scouting wil het gehele zonnedak ter beschikking stellen voor 

de vorming van een nieuw collectief dak op basis van de regeling 

verlaagd tarief (postcoderoos, naar verwachting de nummers 3811, 3812, 

3813, 3814, 3815, 3821, 3822, 3828). Ken je belangstellenden, attendeer 

ze hierop! Zij kunnen zich aanmelden bij Energie coöperatie Eemstroom 

of via emailadres frank.venema@Eemstroom.nl 

Wil je meer weten over het project of de scouting? Kijk op  

http://www.kareldoormangroep.nl/. 

-Frank Venema- 

ALV  december 2015 

In het bestuur ontbrak nog enige tijd een penningmeester. Er was een extra ledenvergadering nodig om dit vijfde 

bestuurslid te installeren. Deze vond plaats op 14 december 2015. Met algemene stemmen werd Roland van 

Herwijnen benoemd tot bestuurslid. Tegelijkertijd zijn Bert Dorr en Bert Meijer bereid gevonden en benoemd om 

de taken van de Financiële commissie uit te voeren. Daarnaast werd gemeld dat Roeland Delis en Cristina Paez 

beide bereid zijn om te helpen bij werkzaamheden. De volledige notulen vindt u hier.  

 

 

https://emo4.ebatech.nl/auth/login/
mailto:frank.venema@Eemstroom.nl
http://www.kareldoormangroep.nl/
https://drive.google.com/file/d/0B960L7J_OkQFblEyMWxQX0hGNHc/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energieopbrengst tot nu toe: 35.543 kWh 

In de vorige nieuwsbrief van november stond dat de centrale op dat moment in totaal 31.585 kWh had 
geproduceerd. Momenteel is daar weer wat bijgekomen, het totaal is tot en met januari 35.543 kWh 
geworden. Wat opvalt is dat er in de wintermaanden relatief weinig energie wordt geproduceerd. Met dit 
resultaat is 97% van onze tevoren opgestelde prognose gehaald. Er is weliswaar enig verschil, maar dit is  
klein. Wat wel opvalt is dat de centrale het in augustus relatief goed deed en in de wintermaanden juist 
wat minder. Waarschijnlijk heffen beide effecten elkaar enigszins op. We zijn nog aan het uitzoeken of hier 
meer over te vertellen valt. Hieronder een overzicht van de maand- en dagopbrengst. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonnepanelen op eigen huis in De Berg 

In het verleden werd het in de wijk De Berg nergens toegestaan om zonnepanelen op de voorkant van het 

eigen huis te plaatsen, omdat het hier gaat om een Rijksbeschermd Stadsgezicht. Na druk van de bewoners 

heeft de gemeente een beleidsnota geproduceerd waarin dit onder strikte voorwaarden wel werd toegestaan 

(voor niet-monumenten). Hierover is op 8 januari tijdens “De Ronde” contact geweest met enkele 

gemeenteraadsleden. Vertegenwoordigers van Stichting Duurzaam Bergkwartier en Stichting Woonklimaat 

Berg hebben daarbij  ingesproken. Ook uw voorzitter heeft met wethouder Kemmerling, ambtenaren van 

Monumentenzorg en enkele betrokken partijen gesproken. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat een 

aantal amendementen is ingediend op de beleidsnota. Dit is terug te vinden op de website van de gemeente: 

http://bit.ly/1PzpNM3.  

De discussie richtte zich op het vinden van een juiste balans tussen het zo veel mogelijk in stand houden van 

het beschermd stadsgezicht enerzijds en het nastreven van duurzaamheid middels zonne-energie anderzijds. 

Tot nu toe mochten panelen aan de voorzijde niet op het dak worden gelegd, maar moesten in het dak worden 

verwerkt. De beschikbaarheid van nieuwe innovatieve oplossingen,  zoals panelen in de kleur van de 

dakpannen en dakpannen met ingebouwde zonnepaneeltjes, is mede aanleiding voor een heroverweging. De 

gemeenteraad heeft besloten dat er toch ruimte is voor “visueel geïntegreerde” oplossingen, mits op 

harmonische wijze aangebracht. Wij zullen de komende maanden proberen hier meer informatie over te 

krijgen en hopen op de Algemene Ledenvergadering concrete antwoorden te kunnen geven. Ook bijvoorbeeld 

over prijsverschillen en opbrengsten van gekleurde panelen in vergelijking met traditionele zwarte panelen. 

Mocht u andere vragen hebben, mail ons (op info@zonnebergamersfoort.nl) en we proberen die vragen ook 

op de ALV te beantwoorden.  

 

Nieuw emailadres 

Het bestuur van onze coöperatie maakte het afgelopen jaar gebruik van het account 

zonneberg@eemstroom.nl voor diverse mededelingen en contacten. Er was al langere tijd een wens om over 

te stappen naar een zelfstandig account om ook een eigen website te kunnen inrichten met daarop zichtbaar 

de energieproductie. Hiertoe is een abonnement genomen bij iXL Hosting bv. Zij zullen de nieuwe website gaan 

hosten. Naar we hopen komt deze eind volgende maand beschikbaar. Sinds januari ontvangt u al de 

bestuursberichten via dit nieuwe account: zonnebergamersfoort.nl. Ook nu deze nieuwsbrief. U kunt berichten 

uitwisselen met info@zonnebergamersfoort.nl en berichten ontvangen via 

penningmeester@zonnebergamersfoort.nl of secretaris@zonnebergamersfoort.nl.  

Het laatste email adres is nog niet in gebruik omdat Hanneke Hoorneman tot mei met vakantie is. Voor 

algemene vragen kunt u nu terecht bij “info” of, straks, bij de secretaris. Financiële vragen kunt u stellen aan 

onze penningmeester Roland van Herwijnen (momenteel ook waarnemend secretaris). 

 

http://bit.ly/1PzpNM3
mailto:info@zonnebergamersfoort.nl)
mailto:zonneberg@eemstroom.nl
mailto:info@zonnebergamersfoort.nl
mailto:penningmeester@zonnebergamersfoort.nl
mailto:secretaris@zonnebergamersfoort.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Emailadres: 

info@zonnebergamersfoort.nl  

Meer informatie staat op: 

Eemstroom.nl/zonneberg 

Alle berichten in de nieuwsbrief komen 

van uw bestuur, tenzij anders vermeld. 

De brief is geredigeerd en opgemaakt 

door Henk de Vries en Cristina Paez. 

PV-installatie ZonneBerg 

Naam:  Coöperatie Eemstroom ZonneBerg 

Plaats: Amersfoort 

LatLong: 52˚08   47     - 05˚22   53     

Aantal panelen: 450 

Vermogen: 119,25 kWp 

In gebruik sinds: 31 juli 2015 

Type paneel: Monokristallijn silicium 

Helling: 10 ˚ 

Oriëntatie: ZZW (15 ˚) 

Dinsdag 17 mei 2016 

algemene ledenvergadering 

De volgende Algemene Ledenvergadering is 

17 mei. De agenda bestaat onder andere uit 

vaststellen jaarrekening 2015 en uitkering 

aan leden. Verder willen we de bijeenkomst 

vooral invullen met bijdragen over recente 

ontwikkelingen. Onder andere nieuwe 

gekleurde uitvoeringen van zonnepanelen en 

ruimer Amerfoorts dakbeleid. 

 

Op onze website 

Eemstroom.nl/zonneberg 

kunt u de volgende informatie 

vinden 

 Notulen ALV’s 

 Bestuursleden stellen zich voor 

 Documenten en aktes 

http://eemstroom.nl/zonneberg/
http://eemstroom.nl/zonneberg/

