
Inspreken bij de oordeelvormende raadsvergadering van de Gemeenteraad Steenbergen: 
7 september a.s. 19:30 uur: spreektijd: 5 minuten. 
 
Geachte Gemeenteraadsleden, College en overige aanwezigen. 
 
Mijn naam is Jos Bolders en ik ben energiecoach en voorzitter van de Energiecoöperatie “Duurzaam 
Steenbergen. 
 
In 2018 hebben we met een 6-tal mensen de eerste stappen gezet om binnen onze mooie Gemeente 
een Postcoderoosproject te gaan realiseren.  
Een project om samen met deelnemers zonne-energie te gaan opwekken op  het voormalige 
trainingsveld van de voetbalvereniging NVS in Nieuw-Vossemeer, waarvan de Gemeente de eigenaar 
is. 
 
Een postcoderoosproject houdt in dat bewoners, die in postcodes van onze Gemeente wonen, 
kunnen deelnemen, stroom gaan opwekken en dat verkopen aan een energieleverancier. Zakt het 
energietarief onder een bepaald niveau fungeert een subsidie als bodemprijs. 
 
De deelnemers leggen een bepaald bedrag in, waarvan zonnepanelen worden aangekocht en verdere 
kosten worden betaald. De overblijvende revenuen worden grotendeels naar rato van de inleg 
uitgekeerd aan de deelnemers. 
 
Een van de voorwaarden van zo’n subsidieproject, geïnitieerd door de RVO=Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, is dat er een Energiecoöperatie wordt opgericht, waar deelnemers lid van 
worden. De Energiecoöperatie zoekt naar een geschikt dak of veld, dat gehuurd kan worden voor een 
periode van 15 jaar of meer. 
 
Na voorbereidende werkzaamheden vanaf 2019 (oprichting coöperatie, aanvragen vergunning, 
reservering netwerktransport) zijn we in 2020 begonnen met het werven van deelnemers. Let wel: 
gelijktijdig met de opkomst van de Coronaperikelen. 
 
Wellicht mede door dit laatste bleef het aantal aanmeldingen voor het project achter bij onze 
verwachting. Uiteindelijk hebben er zich zo´n 20 deelnemers voor 180 zonnepanelen aangemeld voor 
het SCE-project, zoals het gewijzigde postcoderoosproject vanaf maart 2021 heet. 
Op het gehele veld is ruimte voor ruim 1580 zonnepanelen. 
 
Ook voor de resterende 1400 zonnepanelen is door de RVO een SDE++subsidie toegekend, dus 
beschikken we nu over een SCE-subsidie (180z) en een SDE-subsidie (1400z) 
 
We hebben BC’s gemaakt met de energietarieven over de laatste 3 jaren en dan is er een positief 
resultaat te behalen. En met de huidige tarieven een veelvoud daarvan. 
Echter dit geeft ook wel aan, dat als er een economische terugval komt tot het niveau op/of onder de 
subsidiebodem er een risico optreedt. 
 
De prijzen uit de offerten van toen voor alleen een veld met 180 zonnepanelen voor het SCE-deel, 
bleken te hoog voor de business case.  Wanneer echter wordt gerekend met de aanschaf van 
zonnepanelen voor het hele veld, levert dat een gereduceerde kwantumprijs op. 
Als we dus kans zien om voor een SDE-deel een financiering te vinden kan het project alsnog 
doorgang vinden. 
Kortom het SCE-deel kon niet worden gerealiseerd zonder het SDE-deel. Dus zijn we op zoek gegaan 
naar een partij, die dit deel kan en wil financieren. 
 



We hebben hiervoor aanvragen gedaan bij SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting), de Rabobank, 
de Stichting Duurzaam Stoer, en de ABNAmro Bank. Uiteindelijk zonder positief resultaat. 
 
Bij de Gemeentelijke afdelingen Duurzaamheid en Financiën hebben we een financieringsconstructie 
besproken waarmee we, naast de realisatie van beide subsidie-projecten, ook uit de opbrengsten van 
het SDE-deel een bijdrage zouden kunnen leveren aan de energiearmoede in onze Gemeente.  
Synergie voor alle partijen! 
Een financieringsconstructie voor het SDE-deel, waarbij de Gemeente onder voorwaarden, de 
benodigde 4 ton uitleent tegen aanvaardbaar rentetarief.  
 
De huidige energiemarktprijzen zijn momenteel een veelvoud van de prijzen van een jaar geleden.  
We hebben al wel een energieleverancier gevonden met wie wij b.v. een verkoopcontract kunnen 
afsluiten.  
Ook andere variabele facetten in onze business cases zijn onderhevig aan snelle prijswijzigingen 
(denk aan de prijs van zonnepanelen, onderhoudskosten, verzekeringen, maar ook de rentetarieven). 
Wij denken, dat alle +++ en  - - -  in die variabele facetten niet leiden tot grote wijzigingen en extra 
risico’s in vergelijking met de eerder ontwikkelde business cases. 
 
Wij hopen mede door deze financieringsaanvraag, onder de juiste voorwaarden, over te kunnen gaan 
tot de invulling van een duurzame stap door de realisatie van dit allereerste zonneveld in 
Steenbergen, met een ingebouwde mogelijkheid op aanvulling van de Gemeentelijke middelen ten 
behoeve van de bestrijding van de energie-armoede. 
Gaat de energieprijs omhoog dan gaat ook de energie-armoede omhoog. En naar beneden naar 
verwachting idem dito. 
 
Dank voor uw aandacht en ik wens u veel wijsheid bij uw besluit over onze financieringsaanvraag en 
staan uiteraard open voor nadere vragen en/of toelichting. 
 
Energiecoöperatie “Duurzaam Steenbergen” U.A. 


