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HOE ORGANISEER 
JE WIJKEN ZONDER 
AARDGAS?

In de warmtevoorziening van 
de toekomst is geen plaats 
meer voor aardgas. Maar hoe 
krijg je huishoudens van het 
aardgas af? Enexis, Liander 
en Stedin delen hun visie.  

LOKALE SAMENWER-
KING KRIJGT VORM

In de warmtevoorziening van 
de toekomst is geen plaats 
meer voor aardgas. Maar hoe 
krijg je huishoudens van het 
aardgas af? Enexis, Liander 
en Stedin delen hun visie.                 

COÖPERATIES ALS 
BRUGGENBOUWERS 
NAAR VVE’S 

Ondanks enorme interesse van 
VvE’s in verduurzaming, blijven 
daadwerkelijke investeringen 
achter. Kunnen coöperaties 
waarde toevoegen? Kees 
Oomen en Felix van Gemen 
denken van wel. 

ENERGIEGEBRUIK 
BEÏNVLOEDEN MET 
SOCIALE PRIKKELS

Zijn bewoners bereid hun energie-
gebruik af te stemmen op de 
beschikbaarheid van duurzame 
energie? Met die vraag gingen 
Enexis en Duurzame Energie Haaren 
aan de slag.
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Kennis delen en ontwikkelen
Lokale energieopwekking vergt een 
verandering in denken en doen. De be-
hoefte om kennis en ervaringen te delen 
is enorm. Dat is wat HIER opgewekt 
stimuleert en faciliteert. In zogenaamde 
Kennisclusters werkt HIER opgewekt 
samen met vooroplopende ervarings-
deskundigen en andere experts aan het 
(door)ontwikkelen van kennis en stelt 
deze beschikbaar via allerlei soorten ken-
nisproducten. Online door middel van 
kennisdossiers en offline met interac-
tieve kennissessies over uiteenlopende 
thema’s. Over onder meer ondernemer-
schap, governance, zakelijk samenwer-
ken, businesscases, ledenwerving, 
wet- en regelgeving, aansluiting op het 
net en financieringsmogelijkheden. 

Ontmoeting en verbinding
HIER opgewekt gelooft in de kracht van 
ontmoeting. Er is een wereld te winnen 
als initiatieven en andere partijen samen-

werken en van elkaar leren. Daarvoor is 
volop ruimte tijdens de uiteenlopende 
kennissessies en expertmeetings die 
HIER opgewekt door het hele land 
organiseert. Initiatieven, overheden, 
kennisinstituten, serviceverleners en 
energiebedrijven komen bij elkaar voor 
inspirerende interactieve workshops 
waar je echt verder mee komt. Met als 
jaarlijks hoogtepunt het Evenement 
HIER opgewekt!
 
Zichtbaarheid
Het aantal initiatieven en hun slagkracht 
groeit. Dat laat HIER opgewekt zien 
in de online inventarisatie van lokale 
duurzame energie-initiatieven. Daarnaast 
verschijnt jaarlijks de Lokale Energie 
Monitor die kwalitatief en kwanti- 
tatief inzicht geeft in hoe lokale energie- 
initiatieven in Nederland ervoor staan 
en wat ze realiseren. Zo brengen we in 
beeld hoe de sector professionaliseert, 
opschaalt en verbreedt.

Kennis, ontmoeting,
zichtbaarheid, verbinding
 
In de wereld van duurzame 
energie zijn burgers volop in 
beweging. Opwekking, bespa-
ring en handel worden steeds 
meer opgepakt door lokale 
duurzame energie-initiatieven. 
Het aantal coöperaties groeit 
en hetzelfde geldt voor het 
aantal gerealiseerde projecten. 
Had deze ontwikkeling een 
aantal jaren geleden nog het 
karakter van pionieren, er kan 
nu voorzichtig gesproken wor-
den over de opkomst van een 
nieuwe sector: de coöperatieve 
energiesector. De toekomst 
voor lokale energieopwekking 
is veelbelovend! 

HIER opgewekt is een stichting 
opgericht door het HIER 
klimaatbureau en ODE Decentraal. 
Samen slaan zij de handen ineen 
om lokale energie-opwekking te 
professionaliseren, op te schalen, 
uit te rollen en te verbreden.
HIER opgewekt wordt mede mogelijk 
gemaakt door Alliander, Fudura 
(onderdeel van Enexis), Stedin en 
de VNG. 

Ana Lopez Swinkels, Katrien Prins
Marieke Wagener, Merian Koekkoek

HIER OPGEWEKT
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Opschalen
In november vorig jaar hebben we de eer-
ste Lokale Energie Monitor gepubliceerd. 
Deze inventarisatie van de resultaten van 
lokale energie-initiatieven schetst een 
inspirerend beeld. De nieuwe coöperatie-
ve energiebeweging is er in enkele jaren 
in geslaagd om tienduizenden mensen 
aan zich te binden, een kleine honderd 
collectieve zonprojecten en de eerste 
reeks windprojecten te realiseren, met 
de windparken in Nijmegen (10 MW) en 
Krammer (100+ MW) als kopstukken. 
En er zit nog veel meer in de pijplijn. De 
bereidheid om kwantitatief in kaart te 
brengen wat we presteren, laat zien dat 
het zelfbewustzijn van lokale energie- 
initiatieven groeit.

Professionaliseren
Dit magazine illustreert de groei van 
de coöperatieve beweging. Zoals in 
Friesland, waar dorpscoöperaties ge-
meengoed zijn geworden. Het magazine 
laat óók de professionalisering van de 
beweging zien. Dat nu al meer dan 
honderd coöperaties een project heb-
ben gerealiseerd waarin geld omgaat, 
brengt nieuwe verantwoordelijkheden en 
vragen over continuïteit met zich mee. 
We zien nieuwe discussies ontstaan. 
Bijvoorbeeld over het versterken van 
de brancheorganisatie ODE Decen-
traal, waar nog niet iedere coöperatie 
zich vanzelfsprekend bij aansluit. Dat 
is wél nodig om samen de beweging 
te versterken. We zien ook discussies 
over de noodzaak om projectontwikke-
ling te professionaliseren en risico’s te 
beperken via samenwerkingsverbanden. 
Dan kunnen lokale initiatieven kunnen 
zich blijven concentreren op waar het 
vaak mee is begonnen: ledenwerving, 
ledenbinding en het bewaken van het 
lokale karakter van de coöperatie. 

Verbreden
We zien ook verbreding. Coöperaties 
richten zich niet alleen op zon en wind, 
maar verruimen hun blik naar een duur-
zame gebouwde omgeving. Belangrijke 
thema’s daarbij zijn energiebesparing, 
wijken zonder aardgas en de aanleg 
van een infrastructuur voor elektrisch 
vervoer. We zien mooie voorbeelden 
van samenwerking met gemeenten en 
provincies, maar nog steeds moeten  
veel lokale energie-initiatieven hun rol  
bevechten. We zien veel voortgang, 
maar nog lang niet alle gemeenten 
zien in dat lokale energie-initiatieven 
onmisbaar zijn voor draagvlak voor én 
implementatie van energiebesparing  
en duurzame energie.
 
Uitrollen
Een mooie ontwikkeling is de groeiende 
samenwerking van lokale energie-initi-

atieven met netwerkbedrijven. Bij net-
beheerders is de knop om. De nieuwe 
lokale infrastructuur, die past bij een 
duurzame gebouwde omgeving, ontwik-
kel je niet vóór de samenleving maar mét 
de samenleving. Samen kunnen we 
zorgen voor grootschalige uitrol van 
lokaal opgewekte duurzame energie. 
Lees het interview met de drie netwerk-
bedrijven op pagina 8.

Wij hopen dat dit magazine je inspireert 
om door te zetten. Of het nu gaat om 
een eerste project of een tiende. Elke 
stap – groot of klein – is een stap voor-
uit. We nodigen je ook graag weer uit bij 
het Evenement HIER opgewekt op 18 
november om je ervaringen te delen.
Tot dan! 

Sible Schöne
HIER opgewekt 

Beweging in beeld

VOORWOORD 



Aantal coöperaties 

 in 2015

LOKALE ENERGIE MONITOR 

Coöperatieve energiebeweging ontgroeit  kinderschoenen

De jaarlijkse Lokale Energie Monitor is 
een gezamenlijk initiatief van HIER opge-
wekt, HIER klimaatbureau en ODE De-
centraal. Het geeft inzicht in de omvang 
en inhoud van de lokale energiebewe-
ging. Mede door de professionalisering 
van de burgerbeweging is de potentie 
enorm. Er wordt al voorzichtig gesproken 
over een collectieve en coöperatieve 
energiesector.

19

220 Lokale energiecoöperaties 

 Windcoöperaties

57 projectcoöperaties, 
50+ energie-initiatieven zonder rechtsvorm, 
300+ verwacht aantal coöperaties in 2016 
35.000-40.000 leden

Productiecapaciteit 

Wind
2015: 81,5 MW  
Gepland tot 2018: 150 MW
Grootste provincies: 
Zeeland, Zuid-Holland en 
Noord-Holland.
Deltawind en Zeewind werken samen aan
het ‘grootste burgerinitiatief’ van Nederland 
met een 100 MW windpark (zie pagina 49 
van dit magazine). Ook in Nijmegen, bij 
Hellegatsplein en bij Netterden staan 
coöperatieve windparken op het programma.

Zon
2015: 6,7 MWp met 26.000 zonnepanelen
Grootste provincies: Gelderland, 
Noord-Holland en Zuid-Holland
Gepland vermogen in 2016: 26 MWp 
Grootste huidige zonneparken: 
Ouddorp aan Zee met 2.900 zonnepanelen 
(Deltawind), Ameland (AEC, met samen- 
werkingspartners).
Friesland maakt grote inhaalslag.
Trend: van klein naar groot en van dak  
naar grond en zelfs water.

In de pijplijn voor 2018-2020: 

> 100 MW, 20 locaties

6

Burgerinitiatieven dragen bij aan de energie-
transitie, regionale ontwikkeling en zorgen 
dat tienduizenden mensen betrokken raken 
bij, en zeggenschap krijgen over, de energie-
sector. Het aantal energiecoöperaties groeit 
enorm. Ruim tweehonderd collectieve zonne-
parken, windmolens en waterkrachtcentrales 
zijn het resultaat. En er zit nog veel meer in 
de pijplijn. Facts en figures op basis van de 
Lokale Energie Monitor 2015 en toekomstige 
ontwikkelingen.

201
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LOKALE ENERGIE MONITOR 

Coöperatieve energiebeweging ontgroeit  kinderschoenen
Draag bij aan de Lokale 
Energie Monitor 2016!

De informatie van de Lokale Energie Monitor 
is grotendeels te danken aan alle initiatieven. 
Ongeveer tweederde van de energiecoöpe-
raties heeft de enquête van HIER opgewekt 
ingevuld. Werk ook mee aan de nieuwe mo-
nitor. In september sturen we je de nieuwe 
vragenlijst. 
Zonder jullie geen Lokale Energie Monitor!

Marieke Wagener van HIER opgewekt:
“In 2012 begonnen we voorzichtig met het 
publiceren van een inventarisatie van lokale 
duurzame energie-initiatieven. We maakten 
daarbij dankbaar gebruik van de inventa-
risaties die anderen eerder maakten. Die 
gegevens verrijkten we – in samenwerking 
met de natuur- en milieufederaties – met ach-
tergrondverhalen en data over oprichting, le-
denaantallen en opwekactiviteiten. Inmiddels 
is de zogenaamde bollenkaart een bekende 
afbeelding in energieland en kunnen we de 
aantallen op deze kaart wekelijks aanpassen. 
Om de enorme groei van het aantal initiatie-
ven en de ontwikkelingen eromheen goed te 
kunnen blijven volgen en ook partijen als de 
VNG, netwerkbedrijven, de Borgingscommis-
sie Energieakkoord, het ministerie van Eco-
nomische zaken en RVO.nl nog meer inzicht 
te kunnen bieden, zijn we samen met ODE 
Decentraal gestart met de Lokale Energie 
Monitor. In november 2015 was de eerste, 
de editie 2016 volgt in november 2016!”

Siward Zomer van ODE Decentraal:
“De monitor maakt mooi zichtbaar waar de 
energiebeweging van burgers voor staat. 
Drie jaar geleden was het nog onzeker of de 
lokale energiebeweging zou blijven bestaan. 
Ze bestond uit groepen vrijwilligers met 
mooie ideeën. Nu worden die ideeën in rap 
tempo omgezet in concrete projecten waar 
de betrokken organisaties de komende 
twintig jaar verantwoordelijk voor zijn. Deze 
beweging is niet meer terug in de fles te 
krijgen!”

Levering, collectieve inkoop en 
energiebesparing

• 70 procent van de coöperaties houdt zich bezig met energie-
 besparing, al dan niet in samenwerking met gemeenten en 
 projectorganisaties
• 30 procent houdt zich bezig met collectieve inkoop van 
 zonnepanelen 
• 60 procent van de coöperaties biedt de mogelijkheid om via de 

coöperatie duurzame stroom (en gas) in te kopen. 
• Er zijn twee coöperatieve energieleveranciers: 
 DE Unie en NLD Energie
• In opkomst is de lokale productie uit water, warmte en biomassa
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nieuw elektriciteitsnet aangelegd, dan 
ga je voor volledig elektrisch. Is er een 
duurzame warmtebron in de buurt, dan 
kies je voor stadsverwarming.”
KOLDENHOF (Stedin): “In nieuwbouw-
projecten zou je nu al niet meer voor 
gas moeten kiezen. Daar is nog geen 
gasleiding aangelegd, dus kun je voor 
een duurzamer alternatief kiezen. En de 
huizen er direct op inrichten. Bestaande 
bouw is complexer. Daar ligt vaak al een 
gasnet. Een natuurlijk vervangingsmo-
ment is dan een goed moment om te 
kijken naar alternatieven. Ook kan de 
aanpassing van bestaande woningen 
lastig zijn. Zo kun je in monumentale 

Wijken zonder aardgas,  
hoe doen we dat? 
VAN DAALEN (Enexis): “Er zijn meer-
dere manieren om aardgas te vervangen. 
Je kunt kiezen voor stadsverwarming, 
volledig elektrisch of duurzaam gas op 
het bestaande gasnet. Per straat, buurt, 
wijk of stad is een aanpak nodig voor 
deze transitie.”
GOES (Liander): “Het verschilt van plek 
tot plek wat het beste alternatief is. We 
gaan van een generiek systeem naar 
maatwerk, waarbij partijen afhankelijk 
van de kansen van het gebied kiezen 
voor een optimaal alternatief. De stan-
daardoplossing verdwijnt. Is er net een 

panden niet zomaar vloerverwarming of 
extra isolatie plaatsen.” 

Hoe zien jullie de rol van  
netbeheerders in die transitie?
GOES (Liander): “We staan voor de 
enorme opgave om de gebouwde omge-
ving energieneutraal te maken. We kun-
nen die ontwikkeling als netbeheerder 
faciliteren en versnellen. Bijvoorbeeld 
door mee te denken over mogelijkheden 
voor alternatieve warmtevoorzieningen in 
een wijk. Het is dan wel belangrijk om op 
de hoogte te zijn van de plannen in een 
gemeente. Dat gebeurt nu nog onvol-
doende. Hebben we net het hele gasnet 

Hoe organiseer je wijken 
zonder aardgas?

GERJA KOLDENHOF (STEDIN)

In de warmtevoorziening van de toekomst is geen plaats meer voor aardgas.  
Maar hoe krijg je huishoudens van het aardgas af? Netbeheerders, gemeenten  
en lokale initiatieven moeten samen optrekken om die transitie te realiseren,  
zo menen Enexis, Liander en Stedin. “Collectieven kunnen de bewoners mee- 
nemen in die transitiefase.”

KEES VAN DAALEN (ENEXIS)ROB GOES (LIANDER)
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vernieuwd, besluit een woningcorporatie 
dat een blok woningen naar nul-op-de-
meter gaat. Dat moeten we veel beter op 
elkaar afstemmen.” 
VAN DAALEN (Enexis): “Netbeheerders 
zijn bezig hun netten meer in te richten 
op decentrale opwekking. Investeringen 
in ICT-oplossingen zijn nodig om pieken 
en dalen in energievraag en -aanbod te 
kunnen opvangen. Als je bijvoorbeeld 
in een wijk overgaat op all electric, dan 
gebeurt het dat iedereen tegelijk stroom 
verbruikt en er enorme pieken in het net 
ontstaan. Ga je dan een dikkere kabel 
neerleggen? Of kies je voor slimme op-
lossingen zoals vraagsturing in huishou-
dens en smart charging voor het laden 
van elektrische auto’s?”
KOLDENHOF (Stedin): “We bevinden 
ons nu in de experimenteerfase. De 
komende tijd gaat Stedin in verschillen-
de steden testen hoe alternatieven voor 
aardgas in de praktijk werken. Bijvoor-
beeld door warmtepompen in een straat 
zo in te stellen dat ze vlak na elkaar 
aanslaan. Daarmee kun je vraagpieken 
afvangen en is netverzwaring niet nodig. 
En bewoners merken er niets van als de 
verwarming een kwartier eerder aangaat.”

Welke rol spelen initiatieven in 
deze transitie?
VAN DAALEN (Enexis): “Nederland telt 
steeds meer energie-initiatieven en ze 
groeien ook in professionaliteit. Het zijn 
dé partijen om burgers aan te zetten tot 
actie, bijvoorbeeld om energie te bespa-
ren, collectief energie te gaan opwekken 
of te investeren in een lokaal energie-
project. Lokale initiatieven weten wat 
speelt in een wijk en kunnen buurtbewo-
ners enthousiasmeren. Dat zij uit dezelf-
de buurt komen, wekt vertrouwen.”
GOES (Liander): “Lokale initiatieven zijn 
heel belangrijk in de transitie. Energie-
opwekking zal steeds meer decentraal 
plaatsvinden, afhankelijk van de mogelijk-
heden van een gebied.  
Netbeheerders kunnen die mogelijk- 
heden laten zien, maar zijn niet de partij 
om een lokaal opwekproject te starten. 

Die rol zou bij lokale initiatieven kunnen 
liggen.” 

Samen optrekken dus?
VAN DAALEN (Enexis): “Samenwer-
ken is nodig om de overgang van de 
‘aardgas-standaard’ naar meer (lokale) 
duurzame warmtesystemen mogelijk te 
maken. Met lokale initiatieven, maar ook 
met gemeenten. In die driehoek moet je 
aan de slag gaan. Samen op strategisch 
niveau kijken naar wat haalbaar is in een 
gebied.”
KOLDENHOF (Stedin): “Veel partijen 
hebben de behoefte om samen te werken, 
maar door gebrek aan coördinatie komt 
het nog niet van de grond. Het zou logisch 
zijn als gemeenten de regie nemen, juist 
omdat zij ambities hebben voor energie-
neutrale steden. Ook de Rijksoverheid 
is een belangrijke partij. Die kan beleid 
maken voor het uitfaseren van aardgas.” 

"Lokale initiatieven 
 zijn dé partij om 
 burgers aan te
 zetten tot actie"

Hoe krijg je bewoners 
enthousiast?
KOLDENHOF (Stedin): “Met de keuze 
voor een alternatieve energiebron gaan 
vaak kostbare aanpassingen aan de 
woning gepaard. Hoewel de meeste 
mensen klimaat belangrijk vinden, geven 
ze hun geld liever uit aan een vakantie 
dan aan een warmtepomp. Nieuwe finan-
cieringsconstructies kunnen uitkomst 
bieden. Zoals bijvoorbeeld de recent in-
gevoerde mogelijkheid voor een Energie 
Prestatie Vergoeding, waarbij huurders 
aan de 
woningcorporatie een maandelijkse ver-
goeding betalen voor een nul-op-de-me-
ter-renovatie. Die vergoeding vervangt 
dan de oude energierekening, zodat 

bewoners er financieel niet op achteruit 
gaan.” 
GOES (Liander): “In nieuwbouwsituaties 
wordt de keuze voor aardgasvrij al steeds 
vaker voor en door de bewoners gemaakt. 
Voor bestaande bouw geldt dat niet. Hoe 
krijg je die bewoners mee en garandeer 
je dat ze een woning terugkrijgen die 
minstens zo goed is? Hier ligt ook een uit-
daging bij de markt: maak producten die 
zó goed zijn dat iedereen ze wil hebben, 
waarbij bewoners tegen gelijke of minder 
kosten de switch kunnen maken. Je wilt 
immers niet het gasnet in stand houden 
voor een paar woningen. Iedereen zal mee 
moeten gaan in de transitie.

IJmert Muilwijk van ODE 
Decentraal: “Voor een CO2-arme 
energievoorziening zal aardgas-
verwarming op termijn moeten 
verdwijnen. In nieuwbouwwijken kun 
je al duurzame keuzes maken voordat 
de energieinfrastructuur is aangelegd. 
In de bestaande bouw ligt vaak al 
een gasnet. Netbeheerders kunnen 
duurzame alternatieven laten zien. 
Maar het is aan de bewoners zelf om 
te beslissen of ze de overstap willen 
maken. Mensen zijn gewend om 
maandelijks de energierekening te 
betalen. Zelf investeren in een warm-
tepomp of zonnepanelen zien we 
nu pas een beetje loskomen. Terwijl 
zulke investeringen zich uiteindelijk 
terugbetalen met de energiebespa-
ring. Voor netbeheerders en wijkini-
tiatieven is een mooie rol weggelegd 
om dit ‘blijde nieuws’ te verspreiden. 
Zij kunnen ervoor zorgen dat het gaat 
leven en bewoners gaan inzien dat de 
overstap naar duurzame energie hun 
leven beter zal maken.”

WIJKEN ZONDER AARDGAS
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Wie op zijn eigen dak energie opwekt, 
mag deze stroom volledig verrekenen 
(salderen) met zijn verbruikte stroom. Als 
je een collectieve installatie plaatst op 
andermans dak, mag je in principe niet 
salderen. De installatie is geen eigen-
dom van degene die de stroom saldeert, 
dus zou er sprake zijn van levering. Dan 
is een leveringsvergunning nodig – met 
extra kosten tot gevolg. Veel collectieven 
kiezen daarom voor de postcoderoosre-
geling of de SDE+. 

Zon op Akersloot vond een creatieve 
oplossing om tóch te kunnen salderen. 
Voorzitter Leo Lubbers: “We hebben 

een overeenkomst met de gemeente. 
De gemeente saldeert achter de meter 
en betaalt de leden jaarlijks voor de op-
gewekte stroom. Door die overeenkomst 
is geen leveringsvergunning nodig. 
En kunnen we toch profiteren van de 
voordelen van de salderingsregeling: die 
het simpelst én voordeligst is. Ook zijn 
we nu niet beperkt tot de postcoderoos, 
dus kunnen leden uit de hele gemeente 
meedoen.” 

De installatie produceert sinds juni 2015 
stroom. Totaal doen zestien leden mee. 
De investering – 300 euro per zonne-
deel min 30 euro btw – verdienen zij in 

vijftien jaar terug. Nu zou je met de 
postcoderoos ook tot een vergelijkbare  
businesscase kunnen komen, zegt 
Lubbers. “Door verhoging van de kor-
ting is de regeling interessanter. Maar 
nog steeds ben ik huiverig voor alle 
regeltjes; de bijna-verplichte samen- 
werking met één energieleverancier en 
de beperkingen van de postcoderoos. 
De businesscase is misschien het- 
zelfde, maar ons model is eenvoudiger. 
Dat telt zwaar voor een organisatie die 
draait op vrijwilligers.”

Lees HIER verder!
Lees de volledige verhalen in het online kennisdossier 
Gerealiseerde Projecten Zon op www.hieropgewekt.nl/kennis

In 2015 realiseerden lokale coöperaties 6,7 megawattpiek zonne-energie. 
Voor 2016 is nog eens 26 megawattpiek gepland. Zon op Akersloot, Zon 
op KWC en Wageningen op Zon bedachten creatieve oplossingen om een 
steentje bij te dragen.

Zon op Akersloot, een spin-off van CALorie, veroverde het gezamenlijke dak  
van de gemeentelijke groendienst en brandweer voor een collectieve zonne- 
installatie. Bijzonder is de salderingsconstructie: Zon op Akersloot produceert 
en de gemeente saldeert. 

Zon op Akersloot saldeert op gemeentedak

hier
gebeurt het!
zonneparken

Kenniscluster
Zonneparken:
Siward Zomer (ODE Decentraal),
Marieke Wagener (HIER opgewekt),
Floris Bruning (Energie-U), Ernst van
der Leij (Morgen Groene Energie),
Rogier Coenraads (Stichting Zonne-
energie Wageningen en Gloed
Energie), Art den Boer (DE Ram-
plaan),Justine Italianer (Locol), Eric
de Lange (Zon op Nederland), Karin
Keijzer (RVO.nl)



11

De postcoderoos rondom MARIN bleek 
eigenlijk bijzonder gunstig: bijna heel 
Wageningen kon meedoen. Toch besloot 
het initiatief de plannen eind 2014 
te wijzigen. Frank Zegers: “Toen was 
er nog volop discussie over de post-
coderoosregeling, en bleek er nog veel 
SDE+ beschikbaar in fase zes. In één 
dag is toen geld aangevraagd voor meer 
zonne-energie dan er op dat moment in 
heel Nederland was gerealiseerd. Ook 
wij kregen een beschikking voor 14,8 
cent per kWh.”

De installatie heeft een eigen aansluiting 
op het net, wat de coöperatie 16.000 

euro kostte. Zegers: “MARIN doet  
gevoelige metingen, dus is het belangrijk 
dat geen enkele onzekerheid bestaat 
over beïnvloeding van deze metingen 
door ons systeem.” Gelukkig krijgt het 
project behalve SDE+ ook subsidie voor 
burgerparticipatieprojecten van de  
provincie Gelderland. Zegers: “Voor-
waarde is dat minimaal 50 burgers  
minimaal 50 euro in een project inves-
teren voor minimaal 5 jaar. Wij kregen 
75.000 euro, waarmee onze business-
case sluitend is.” 

Deelnemers kopen zonnestroomdelen à 
226 euro, die zij in 10 jaar terug- 

verdienen met over 20 jaar gerekend 
een gemiddeld jaarlijks rendement van 
5 procent. Binnen 6 weken haalde 
Wageningen op Zon 250.000 euro op. 
Aan de investering in een zonnepark zijn 
ook risico’s verbonden. Zoals vertraging, 
onvoorziene kosten, technische manke-
menten, daling van de energieprijs, 
faillissement van de dakeigenaar of 
leverancier of veranderende regel- 
geving. “Informeer deelnemers over deze 
risico’s”, zegt Zegers. “En vooral ook 
over wat je doet om de risico’s te mini-
maliseren. Neem dit allemaal op in een 
financiële bijsluiter voor de leden.”

Toen Wageningen op Zon een zonneproject kon realiseren op het dak van 
maritiem onderzoeksinstituut MARIN, twijfelde de coöperatie geen moment. 
Op de valreep switchte het project van postcoderoos naar SDE+.

Wageningen op Zon switcht van 
postcoderoos naar SDE+

Het businessmodel van Zon op KWC is 
uniek in Nederland. De installatie is van 
de coöperatie en levert via de bestaande 
aansluiting stroom aan de school. Daar-
naast helpt de coöperatie het KWC om 
energie te besparen. De geldbesparing 
gaat naar de coöperatie. “Anders was 
onze businesscase niet haalbaar”, vertelt 
initiatiefnemer Han Horstink. “De school 
betaalde maar 8 cent per kWh, onvol-
doende om onze investering rendabel te 
maken. De school kon niet méér betalen, 

maar wij konden wél helpen om geld te 
besparen. We besparen nu net zoveel 
als we zelf opwekken. Wij verdienen 
daardoor twee keer de stroom- 
opbrengst.” 

De installatie van honderd zonnepanelen 
is door twintig buurtbewoners gefinan-
cierd. Jaarlijks krijgen zij hun aandeel van 
de opgewekte stroom uitbetaald door 
de coöperatie. “In de praktijk levert de 
installatie iets minder op dan gehoopt”, 

zegt Horstink. “De stroomproductie valt 
lager uit en de energieprijs is gedaald. 
Daardoor verdienen we ook minder.” 
Gelukkig krijgt de coöperatie ook SDE+, 
wat een deel compenseert. “Dankzij 
de SDE+ en een startsubsidie van de 
Rabobank kunnen we de beloofde terug-
verdientijd van 12,5 jaar waarschijnlijk 
toch waarmaken”, aldus Horstink. 

Horstink heeft meer daken voor collec-
tieve zonne-installaties op het oog. “Per 
project overwegen we welke regeling 
en constructie passend zijn. Wellicht 
gaan we ook de postcoderoosregeling 
gebruiken, nu die sinds 1 januari 2016 
aantrekkelijker is. Maar het allereerste 
projectje op mijn to-do-lijst is zorgen dat 
er een scherm in de hal van het KWC 
komt, waarop iedereen kan zien hoeveel 
energie we opwekken.” 

Opgewekt in Culemborg bedacht een slimme oplossing om 
een installatie op het Koningin Wilhelmina College (KWC) 
rendabel te maken. De coöperatie helpt de school om energie 
te besparen. Het geld dat zij hiermee bespaart, krijgt de 
coöperatie op haar rekening.  

Boost voor businesscase Zon op KWC 
door energiebesparing

HIER GEBEURT HET: ZONNEPARKEN
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SANDER WILLEMSEN, ENERGIE-U
Energiecoöperaties spelen sleutelrol bij energiebesparing thuis
“Bewoners zijn het meest deskundig over hun eigen huis. Coöperatieleden 
zijn met hun kennis en netwerk de beste energiehulpdienst. Zeker met nieuwe 
dingen zoals nu de warmtepomp in bestaande huizen. Geld verdienen aan 
andermans energiebesparing is lastig. Een verdienmodel kan in de weg zitten. 
Draai wat letters om en begin vanuit een ‘vriendenmodel’, indirect dus. Waarde 
creëren van onderaf en dat naar boven laten zien.”
>> Lees verder over energiebesparing op pagina 24.

MIMI EELMAN, TEXELENERGIE
Warmtevoorziening regel je zelf.
“Warmte zelf duurzaam opwekken kan, maar het 
blijft uitdagend om met alle spelers tot een werkelijk 
duurzame aanpak te komen. Daarvoor zijn doorzettings-
vermogen, flexibiliteit en goede samenwerking tussen 
gemeente, bewoners en energie-initiatief nodig. Het 
is niet gemakkelijk om te komen tot een verantwoorde 
businesscase. Kennis en ervaring opgedaan in diverse 
warmte-opwekkingsexperimenten en ervaringen van 
energie-initiatieven zijn goud waard en moeten worden 
gedeeld met iedereen die hiermee aan de slag wil!”
>> Lees verder over warmteprojecten op 
pagina 40.

ERNST VAN DER LEIJ, MORGEN GROENE ENERGIE 
Er zijn steeds meer gerealiseerde projecten, maar van echte uitrol is nog geen sprake
“Het klopt dat steeds meer initiatieven erin slagen om concrete projecten te realiseren, zoals wind-
parken en zonneparken. Dat zie je ook in de Lokale Energie Monitor terugkomen. Voor een verdere 
uitrol van grootschalige collectieve projecten is samenwerking echter essentieel, het kost nu te veel 
tijd voor de vrijwilligers en daardoor blijft het vaak bij een enkel project.”
>> Lees verder over opschaling op pagina 26.

SIWARD ZOMER, ODE DECENTRAAL
Steeds meer is er sprake van samenwerking 
tussen coöperaties en marktpartijen
“In het veld zien we verschillende samenwerkin-
gen tussen markt en coöperaties: Deventer Ener-
gie met Raedthuys, Ameland Energie met Eneco. 
Toekomstige energieprojecten zijn een mengel-
moes van 100 procent eigendom van coöperaties 
of marktpartijen, en slimme samenwerkingen 
tussen marktpartijen en energiecoöperaties. Par-
tijen zoeken elkaar op als dit projecten versnelt. 
Samenwerking helpt alleen als dat toegevoegde 
waarde heeft!” 

RUUD SCHUURS, COP GELDERLAND 
Regionale samenwerking stimuleert de groei van lokale initiatieven 
en energiebedrijven.
“Samenwerking versnelt de ‘rijping’ van de lokale beweging. Op weg naar pro-
fessionele bedrijfsvoering zijn veel hobbels te nemen. Onderlinge uitwisseling 
van kennis en ervaring helpt hierbij. Afstemming van werkwijzen is efficiënt én 
zorgt dat partijen makkelijker kunnen aanhaken. Een goed netwerk biedt boven-
dien een veilige bedding voor startende initiatieven. Deze beweging verwelkomt 
nieuwkomers, in tegenstelling tot commerciële sectoren.”

12

10x trends in de transitie
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THIJS DE LA COURT, ODE 
DECENTRAAL, HIER OPGEWEKT 
Voor coöperatieve windenergie moeten 
gemeente én energiecoöperatie vanaf 
de start heldere afspraken met elkaar 
maken
“Coöperaties hebben last van een ‘ongelijk 
speelveld’. Sterke projectontwikkelaars zetten 
de veelal jonge coöperaties in een onder-
handelingspositie eenvoudig op achterstand. 
Heeft coöperatief ontwikkelde windenergie 
de voorkeur? Dan moet er ruimte zijn voor de 
coöperatie om zich te ontwikkelen en moeten 
gemeente en provincie voorkomen dat grond-
posities vergeven worden aan projectontwik-
kelaars.”  
>> Lees verder over een nieuw speelveld 
op pagina 22.

ARIEN SCHOLTENS, DEA
Betaalde krachten zijn noodzakelijk voor vertrouwen in de continuïteit
“Daar ben ik het deels wel en deels niet mee eens. Het is begrijpelijk vanuit de ogen 
van zakelijke partners, zeker als het om grote kapitaalintensieve projecten met een lange 
looptijd gaat. Maar toegewijde vrijwilligers kunnen net zo kundig zijn om een project tot een 
goed einde te brengen. Voor de continuïteit en bijbehorende governance zijn vooral goede 
afspraken nodig.”
>> Lees verder over coöperatieontwikkeling op pagina 51.

WIM DIEPEVEEN, REGGESTROOM
Nieuwe concepten versnellen 
energietransitie
“Het verlagen van woonlasten is in het belang 
van huurders én woningeigenaren. Door 
nieuwe concepten op het gebied van gedeeld 
eigenaarschap kunnen we samen werken aan 
een schone leefomgeving en een lage 
en eerlijke energierekening. Wij ontwikkelen 
bijvoorbeeld een nieuwe aanpak van wind-
energie met onder andere participatie door 
huurders van de woningcorporatie. Lokaal, 
duurzaam en samen!”

MAURICE VAN DUIJNHOVEN, 
ALLIANDER
De energietransitie vraagt om een 
netwerktransitie
“De groei van duurzame energie vraagt 
om een heel ander net. Het net van de 
toekomst bestaat uit smart grids die vraag 
en aanbod van energie op elkaar afstem-
men, dankzij slimme apparatuur, digitaal 
netbeheer én interactie met gebruikers. 
Om dit te realiseren, is het belangrijk dat 
lokale duurzame energie-initiatieven netbe-
heerders weten te vinden. Samen kunnen 
we zorgen voor een slim, betrouwbaar 
en betaalbaar net dat ook in de toekomst 

bereikbaar is voor iedereen.”

ROELAND KNEPPERS, BERGEN 
ENERGIE
Gemeenten kunnen de energietransitie 
versnellen
“Gemeenten en lokale initiatiefnemers 
kunnen door samenwerking de transitie 
naar decentraal geproduceerde energie ver-
snellen. Als alle partijen zich inzetten voor 
het oprichten van professioneel georgani-
seerde lokale productieorganisaties, volgen 
participanten en eindgebruikers vanzelf. 
Gemeenten kunnen elkaar ondersteunen in 
beleid. Bijvoorbeeld door het gezamenlijk 
opstellen van een document dat hun positie 
ten opzichte van initiatiefnemers voor lokale 
duurzame energieproductie duidelijk maakt.”
>> Lees verder over de samenwerking 
met gemeenten op pagina 18.
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“Dat de coöperatie de postcoderoos-
regeling zou gebruiken, was eigenlijk 
vanzelfsprekend”, zegt initiatiefnemer 
en voormalig wethouder Sjon Wage-
naar. “Wij willen mensen die zelf geen 
geschikt dak hebben voor zonnepanelen, 
faciliteren om tóch energie op te wek-
ken. De postcoderoosregeling is precies 
voor die groep bedoeld.” Dat alle drie de 
projecten met brandweergarages zijn, 
is toeval volgens Wagenaar. “Het zijn 
relatief nieuwe moderne gebouwen met 
een gunstige ligging, waardoor ze heel 
geschikt zijn voor zon-PV. Veel daken 
vallen af door gebrek aan draagkracht, 

slechte zonoriëntatie, schaduw óf omdat 
de eigenaar een vergoeding wil. Wij 
mogen de kazernedaken kosteloos 
gebruiken van de gemeenten.”

“Gemeenten hebben zelf ook baat         
bij lokale duurzame initiatieven”, zegt 
Wagenaar. “De meeste gemeenten lopen 
hopeloos achter op hun doelstelling van 
14 procent duurzame energie in 2020. 
Nu benutten we een publiek gebouw 
voor duurzaamheid én dragen we bij aan 
gemeentebeleid; een win-win. Het helpt 
om zulke voordelen voor de gemeente te 
benadrukken wanneer je in gesprek gaat.”

Het is Zonnecoöperatie West-Friesland 
zelfs gelukt om een kleine subsidie van 
de gemeenten los te krijgen. Wagenaar: 
“Per dak vragen we 4.000 euro subsi-
die. Dit bedrag gebruiken we om allerlei    
kostenposten te dekken, zoals de nota-
ris, het maken van een aparte meterkast 
en het doortrekken van leidingen. Zon-
der die subsidie zou de terugverdientijd 
oplopen naar twaalf jaar en dat vinden 
we te lang. Nu komen we nét op tien 
jaar uit. We hopen dat de kosten in de 
toekomst omlaag gaan en we het zonder 
subsidie af kunnen.”

De regeling Verlaagd tarief is niet onomstreden. Achter de 
schermen is hard gewerkt om de regeling te verbeteren. 
En met succes. De regeling is per 1 januari 2016 substantieel 
verbeterd. Steeds vaker komt de postcoderoosregeling als 
voordeligste uit bus. Ook in Enkhuizen, Groningen en Voorst.

Als het gaat om locaties voor zonnedaken zijn brandweergarages zijn een gat 
in de markt. Zonnecoöperatie West-Friesland realiseerde al twee zonnedaken 
op brandweergarages in Enkhuizen en Stede Broec, en is bezig met een derde 
in Hoorn. 

Zonnecoöperatie West-Friesland benut 
brandweergarages

hier
gebeurt het! Lees HIER verder!

Lees de volledige verhalen in het 
online kennisdossier 
Gerealiseerde Projecten Zon op 
www.hieropgewekt.nl/kennisverlaagd tarief



Aanvankelijk zag de coöperatie het som-
ber in met de postcoderoos, vertelt Otto 
Hettinga, initiatiefnemer van EnergieRijk 
Voorst en tevens werkzaam bij Alliander. 
“Het enthousiasme dat uit het Energieak-
koord een regeling zou volgen voor collec-
tieve projecten ebde weg toen bleek hoe 
complex en onrendabel de postcoderoos-
regeling was. Maar door een subsidie van 
de provincie en een slimme afspraak met 
de gemeente Voorst hebben we toch een 
mooi postcoderoosproject gerealiseerd.” 

De coöperatie gebruikt een subsidie 
van de provincie Gelderland voor lokale 

hernieuwbare energieprojecten. Deze 
participatiesubsidie is bedoeld voor pro-
jecten waarin minimaal vijftig bewoners 
investeren. Hettinga: “Aan ons project 
doen 54 huishoudens mee, samen 
hebben zij 100.000 euro ingebracht. 
Daarbovenop krijgen we 25.000 euro 
subsidie, waarmee 25 procent van onze 
investering is gedekt. Zonder deze par-
ticipatiesubsidie zouden we het project 
niet gerealiseerd krijgen. Nu hebben de 
deelnemers na 10 jaar 400 euro verdi-
end: hun investering van 250 euro per 
zoncertificaat plus een rendement van 6 
procent per jaar. 

De coöperatie gebruikt de bestaan-
de aansluiting. Hettinga: “Een eigen 
aansluiting zou 27.000 euro kosten. 
De LDE-aansluiting van Liander kostte 
3.700 euro. Dat scheelt 50 euro per 
zoncertificaat.” Na tien jaar neemt de 
gemeente de installatie over voor 25 
procent van de investering en is het 
project afgerond. Hettinga: “Het zou 
kunnen dat we tegen die tijd toch beslis-
sen om de installatie niet te verkopen en 
zelf doorgaan met produceren. Maar de 
overnamegarantie en restwaarde bieden 
wel een prettige zekerheid. Daarmee is 
onze businesscase waterdicht.”

De postcoderoosregeling is geen vetpot. Maar door handig 
gebruik van een participatiesubsidie en slimme afspraken 
met de gemeente Voorst en netbeheerder Liander realiseert 
EnergieRijk Voorst een mooi rendement van 6 procent. 

Businesscase EnergieRijk Voorst staat 
als een huis

Het project leek een inkoppertje. Met 
een oud-gedeputeerde als initiatiefne-
mer, een concreet dak in beeld, warme 
contacten bij de gemeente én interesse 
bij verschillende buurtbewoners. De 
toestemming van de gemeente om het 
dak te gebruiken was snel geregeld, 
vertelt Anne Venema van Grunneger 
Power. “Het probleem was het dak zelf. 
De constructie bleek weinig draag-
kracht te bieden. En op punten met wél 
genoeg draagkracht, staan al luchtbe-
handelingskasten. Daardoor was er 
maar ruimte voor 38 panelen in plaats 
van 130.”

Het werven van deelnemers verliep ook 
moeizaam, zegt Venema. “De locatie ligt 
in de meest ongunstige postcoderoos 
van Groningen. Op een bijeenkomst 
waarvoor we 4.500 huishoudens had-
den uitgenodigd, kwamen 30 mensen af. 
In de wijk zijn veel huurwoningen, lagere 
inkomens óf geschikte daken voor een 
eigen installatie, wat toen financieel nog 
veel gunstiger was. Door verbetering 
van de regeling is dat verschil inmiddels 
veel kleiner. Ook is de verplichting voor 
een tweede aansluiting, die wij destijds 
dus nog wél hebben moeten aanvragen, 
inmiddels afgeschaft.”

 
Ondanks alle hobbels zette Grunneger 
Power door. Venema: “Uiteindelijk hielden 
we 5 deelnemers over en hebben we 
26 panelen geplaatst. Leden betaalden 
345 euro per paneel, die ze in 10 tot 12 
jaar terugverdienen met 3 à 4 procent 
rendement." Van het eerste project heeft 
Grunneger Power veel geleerd, zegt 
Venema. “Voortaan beginnen we pas 
met werven nadat we alles goed hebben 
voorbereid. Voor ons tweede postcoder-
oosproject op het dak van het Alfa-colle-
ge hebben we alleen reclame gemaakt in 
de twee wijken met de meeste kans op 
slagen. De 350 panelen waren in no-time 
uitverkocht.”

Grunneger Power kreeg flinke tegenvallers voor de kiezen in haar eerste 
postcoderoosproject. Verborgen gebreken, weinig animo en een ongunstige 
postcoderoos. Toch zette Grunneger Power door, en neemt de geleerde 
lessen mee in nieuwe projecten.

Grunneger Power leert van hobbels 
eerste project

15HIER GEBEURT HET:VERLAAGD TARIEF
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Op verschillende plekken slaan ondernemers, inwoners en de gemeente de 
handen ineen om samen te werken aan verduurzaming. In Hof van Twente en 
Zeist pakken ze dit heel professioneel aan. Wat kunnen andere gemeenten 
hiervan leren?

Lokale 
samenwerking 
krijgt vorm

In Hof van Twente participeren gemeen-
te, het lokale energie-initiatief ECHT en 
lokale ondernemersverenigingen samen 
in de energiecoöperatie Zuiver Hof van 
Twente. Hof van Twente wil in 2035 een 
energieneutrale gemeente zijn. Samen-
werken is volgens de initiatiefnemers dé 
manier om die doelstelling te halen. “Bij 
veel duurzaamheidsinitiatieven ontbreekt 
het aan slagkracht”, zegt Erik Reinderink, 
ondernemer in Hof van Twente. “Bij-
voorbeeld als lokale ondernemers niet 
meedoen. Door alle partijen te betrekken 
en hetzelfde doel voor ogen te houden, 
krijg je veel meer voor elkaar. We had-
den in Hof van Twente een primeur, want 
het was de eerste keer dat gemeente, 
inwoners en bedrijven samen een ener-
giecoöperatie oprichtten.”

Markt voor verduurzaming
In Zeist is dit voorjaar Stichting Energie 
Zeist officieel van start gegaan, een 
samenwerkingsverband van energie-
initiatief Wattsnext, gemeente Zeist, 
inwoners, banken en lokale onderne-
mers. “De gemeente had de ambitie uit-
gesproken om drieduizend woningen te 
verduurzamen.”, vertelt Evelien Raap van 
Wattsnext. “Wij hebben toen aangebo-
den hier samen de schouders onder te 

zetten. Door veel partijen te betrekken, 
creëer je draagvlak. Geïnteresseerde 
bedrijven waren zo gevonden. Het is een 
mooie kans: de plannen van Stichting 
Energie Zeist zorgen voor een enorme 
potentiële markt voor het verduurzamen 
van woningen. De bedrijven zien dat.” 

"Door alle partijen te  
 betrekken en hetzelfde   
 doel voor ogen te 
 houden, krijg je veel  
 meer voor elkaar"

Groot succes
Het eerste project van Stichting Energie 
Zeist, een isolatiecampagne, is in volle 
gang. Raap: “Tijdens de campagne gaan 
isolatiespecialisten bij inwoners langs 
voor gratis onafhankelijk advies over  
isolatiemogelijkheden. Veel bewoners 
willen hun huis beter isoleren, maar 
weten niet goed hoe ze dat moeten 
aanpakken. Met deze campagne helpen 
we ze op weg.” De eerste resultaten 

van de wijkgerichte pilotcampagne zijn 
heel positief, vervolgt Raap. “Ruim 40 
procent van de bewoners heeft maat- 
regelen genomen naar aanleiding van 
het onafhankelijke advies. We willen nu 
ook andere campagnes starten, bijvoor-
beeld gericht op dubbel glas of zonne-
panelen. Onze dertig energieambassa-
deurs leveren als bekende gezichten 
in de wijk een belangrijke bijdrage aan 
de campagnes. Ook openen we deze 
zomer een energiewinkel in Zeist waar 
bedrijven hun energiebesparingspro-
ducten kunnen presenteren en inwoners 
advies kunnen krijgen.” 

Groene stroom
Ook in Hof van Twente zitten ze niet stil. 
De afgelopen maanden zijn al verschil-
lende activiteiten ontwikkeld door Zuiver 
Hof van Twente, zoals het energieloket 
dat vanaf begin oktober is gevestigd in 
het gemeentehuis. Ook is de coöperatie 
sinds 1 januari 2016 wederverkoper van 
groene stroom en CO2-gecompenseerd 
gas in de gemeente. Dat de betrokken 
partijen in de kersverse energiecoöpera-
tie heel verschillend zijn, is volgens  
Reinderink geen probleem. “Iedereen 
doet mee vanuit zijn eigen rol en belan-
gen. Bedrijven willen bijvoorbeeld dat 
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het initiatief ze meer werk oplevert in Hof 
van Twente. En inwoners willen een zo 
laag mogelijke energierekening. Vertrou-
wen in elkaar is cruciaal. Ook al spelen 
er verschillende belangen, je moet ervan 
uit kunnen gaan dat iedereen de doelen 
van de coöperatie nastreeft.”

Verscheidenheid
Juist door die verscheidenheid aan 
partijen bereik je meer, meent Raap. 
“Wattsnext richt zich als energiebe-
sparingsplatform op bewustwording 
en activatie van inwoners en Stich-
ting Energie Zeist werkt nauw samen 
met onder meer wijkverenigingen om 
inwoners te bereiken. De bedrijven en 

banken heb je nodig voor de volgende 
stap, het daadwerkelijk verduurzamen 
van woningen met concrete maatregelen 
en de financiering daarvan. De gemeen-
te faciliteert waar mogelijk, bijvoorbeeld 
door procesgeld beschikbaar te stellen 
en drempels te slechten. Zo vormt 
vergunningverlening bij zonnepanelen op 
monumentale panden momenteel een 
struikelblok. De gemeente is nu de lijst 
monumentale panden aan het evalueren. 
Het zou mooi zijn als ook de eigenaren 
van deze woningen straks zonnepanelen 
op hun dak kunnen leggen.” Raap hoopt 
dat de projecten van Stichting Energie 
Zeist een beweging en een versnelling 
in gang zetten in Zeist en steeds meer 

initiatief voor verduurzaming vanuit de 
inwoners zelf komt. “Je ziet op sommige 
plekken al enthousiastelingen de wijk 
ingaan om voorlichting te geven aan an-
dere wijkbewoners. Dat moet gemeen-
goed worden. De energietransitie moet 
van onderaf komen.”
 

REGIONALE ENERGIESTRATEGIËN 

Lian Merkx

Lian Merkx van de VNG: “Verduurza-
ming is een ingewikkelde aangelegen-
heid, maar wel een positieve! De ener-
gietransitie vraagt veel van de gehele 
samenleving: samenwerking, geduld, 
creativiteit en inzet. Maar het levert ook 
een hoop op. Samen zoeken we naar 
oplossingen voor een complex maat-
schappelijk vraagstuk. In die zoektocht 
heeft iedereen een eigen rol, of zelfs 
meerdere rollen. Duurzame energieop-
wekking en energiebesparing raken aan 
allerlei lokale spelers, zoals bedrijven, 
overheden en maatschappelijke initi-
atieven. Samen aan de slag gaan met 
verduurzaming maakt het niet simpeler, 
maar wel leuker. De kunst is om elkaar 
te vertrouwen en te versterken in plaats 
van binnen je eigen kaders te blijven 
denken. Dat gaat al steeds beter, ook 
bij gemeenten! Dat blijkt wel uit de 
voorbeelden in Zeist en Hof van Twente. 
Ze laten de kracht van regionale ener-
giestrategieën zien: gemeenten, bedrij-
ven en inwoners bepalen zelf hoe ze de 
energietransitie in hun regio invullen. 
Dit leidt tot hogere ambities, betere 
plannen en meer draagvlak, waardoor 
je sneller resultaten boekt.”
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Het zaadje voor de samenwerking 
werd eind 2011 geplant, tijdens een 
door toenmalig raadslid Odile Rasch 
georganiseerd energiecafé. “Daar 
ontmoette ik een aantal inwoners uit 
Bergen die de mogelijkheden voor 
duurzame lokale energieopwekking 
wilden verkennen,” vertelt Rasch, 
inmiddels wethouder in de gemeente 
Bergen. “Zij besloten samen de coöpe-
ratie Bergen Energie op te richten. Een 
van hun eerste plannen – het realise-
ren van een collectief zonneproject in 
Bergen – paste goed binnen het duur-
zaamheidsbeleid van de gemeente. We 
besloten samen op te trekken.” 

Zonnestroom
Een stuk vervuilde grond aan de Berger-
weg bleek een geschikte locatie voor 
een eerste zonneproject. “Daar ligt nu 
een zonne-installatie met 582 panelen”, 
vertelt Roeland Kneppers van Bergen 
Energie. “Sinds maart 2016 leveren we 
stroom. Daaraan ging een hoop regel-
werk vooraf. Een coöperatie opzetten, 
deelnemers zoeken en het hele marke-
ting- en communicatietraject vormgeven. 
De gemeente speelde een faciliterende 
rol: ze heeft het hele proces rondom de 
aanvraag van de omgevingsvergunning 
geregeld en de gemeentelijke leges voor 
haar rekening genomen. Zeker bij een 
eerste project van deze omvang was die 

bijdrage heel belangrijk. De gemeente 
heeft ons echt ontzorgd.”

Draagvlak
Voor de gemeente Bergen was het een 
logische stap om met Bergen Energie in 
zee te gaan. “Burgercoöperaties zijn een 
aantrekkelijke samenwerkingspartner”, 
zegt Rasch. “Ze zorgen voor draagvlak 
voor een zonneproject in je gemeente, 
want de lokale bevolking is erin  
verenigd. Dat is anders wanneer je met 
een projectontwikkelaar te maken hebt. 

"Burgercoöperaties zijn    
 een aantrekkelijke 
 samenwerkingspartner"

Die dient vaak alleen de belangen van 
een klein groepje. Andersom helpen wij 
het initiatief ook vooruit. Een gemeente 
kan deuren openen die voor een  
burgerinitiatief lastig te openen zijn, 
richting provincie bijvoorbeeld.” 

Korte lijntjes
Een succesvolle samenwerking tussen 
gemeente en energie-initiatief begint met 
goede communicatie, aldus Rasch. “We 
hebben korte lijntjes met elkaar en zijn 

voortdurend met elkaar in gesprek. Waar 
nodig, denken we mee.” Flinke discus-
sies zijn er ook. Rasch: “We proberen 
zo veel mogelijk te faciliteren, maar niet 
alles is mogelijk binnen de gemeente. Zo 
konden wij het verzoek om voorfinancie-
ring van de coöperatie niet honoreren. 
Bergen Energie heeft toen elders finan-
ciering geregeld, een mooie oplossing.” 

WOZ-vrijstelling
Als de partijen niet op één lijn zitten, 
heeft dat volgens Kneppers met name 
te maken met de nieuwigheid van lokale 
energie-initiatieven. “Er is geen sprake 
van onwil. Bepaalde ambtelijke procedu-
res zijn helaas nog niet ingericht op door 
burgers geïnitieerde projecten, zoals de 
zonneweide van Bergen Energie. We 
kregen bijvoorbeeld een WOZ-aanslag 
van de gemeente, omdat een zonnepark 
volgens de wet nog niet automatisch 
aanspraak maakt op een WOZ- 
vrijstelling. Als we WOZ moeten betalen 
kost dat ons duizenden euro’s per jaar. 
Daar zijn we nu met de gemeente over in  
gesprek. Maar omdat het helemaal 
nieuw is, ligt er geen pasklare oplossing.” 

Lobbyen op provinciekantoor
Tussen het plan voor de zonneweide en 
de uiteindelijke oplevering lag vier jaar. 
Dat moet veel sneller kunnen, meent 
Rasch. Samen met Bergen Energie  

Gemeente Bergen legt 
rode loper uit voor 
energie-initiatief
Bergen wil in 2030 een energieneutrale gemeente zijn en zet volop in op lokale duur-
zame opwekking. Burgerinitiatief Bergen Energie is haar partner in crime bij het 
realiseren van die doelstelling. Samen bereik je meer dan alleen, is het motto van beide 
partijen. De eerste vruchten van de samenwerking zijn al zichtbaar.
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Odile Rasch en Roeland Kneppers
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lobbyt ze op het provinciekantoor voor 
meer provinciale steun voor lokale  
zonne-initiatieven. “De provincie 
Noord-Holland heeft flink wat budget 
gereserveerd voor duurzame opwekking, 
maar dat gaat grotendeels naar innova-
tieve projecten. Zonneprojecten vallen 
veelal buiten de scope, omdat die vaak 
gaan over bestaande technieken. Terwijl 
juist díe initiatieven budget nodig heb-
ben voor de opstartfase van hun project. 
Regelmatig stranden mooie initiatieven 
vanwege geldgebrek. Dat is zonde.” 

 
"Wees als gemeente 
 ambassadeur van 
 het initiatief"

Samenwerking met leverancier
Bergen Energie werkt sinds 2013 
samen met Greenchoice. Dat begon 
met het aanbieden van groene ener-
gie aan leden van de coöperatie. Voor 
iedere klant die overstapt, ontvangt de 
coöperatie jaarlijks een vergoeding die 
het lokaal weer investeert in projecten 
zoals de zonneweide aan de Bergerweg, 
maar ook het zonnedak bij het agrarisch 
bedrijf Van der Oord. Dat laat ook de 
realisatiekracht zien van samenwerking 
tussen lokale energiecoöperaties en  
een energiebedrijf.

Structuurvisie aanpassen
Gemeenten kunnen het makkelijker 
maken voor energie-initiatieven, vervolgt 
Rasch. “Ik heb in de regio Alkmaar – 
een samenwerkingsverband van zeven 
gemeenten – gepleit voor het inpas-
sen van zonne- en windenergie in de 
regionale structuurvisie. Gemeenten 
verwoorden daarin hun ruimtelijke visie 
op de regio en nemen de visie mee bij 
het maken van hun bestemmingsplan. 
Door in je gemeente plek te reserveren 
voor duurzame opwekking, maak je het 
een stuk makkelijker voor een initiatief 
dat op zoek is naar een locatie voor een 
energieproject.”

Samen optrekken
Kneppers merkt dat er grote verschillen 
zijn tussen gemeenten als het gaat om 
ondersteuning van lokale initiatieven. 
“Sommige gemeenten hebben een 
heel actieve rol. Zoals in de gemeente 
Hilversum, waar veel gemeentegeld  
beschikbaar is voor energiecoöperaties. 
In andere gemeenten gebeurt helaas 
nog nauwelijks wat. Lokale initiatieven 
komen daar niet van de grond. Om 
stappen te maken in de energietransitie 
moeten energie-initiatieven en gemeen-
ten meer samen optrekken. Ook moet er 
uniform en duidelijk gemeentelijk beleid 
komen. De gemeente is de eerste plek 
waar een initiatief aanklopt. Als er geen 
beleid of visie is, loop je vast.” Rasch  
onderschrijft dat: “Gemeenten, leg de 

rode loper uit voor initiatieven. Zorg dat 
je met elkaar in gesprek gaat en onder-
steun ze waar mogelijk. Wees ook am-
bassadeur van het initiatief, bijvoorbeeld 
door op informatieavonden je geloof in 
de plannen uit te spreken.”

Inzetten op zonne-energie
Voor de komende jaren zet gemeente 
Bergen volop in op zonne-energie. 
Rasch: “Allereerst door ons eigen vast-
goed vol te leggen met zonnepanelen en 
bedrijven en particulieren te motiveren 
dit ook te doen. Verder zijn er verschil-
lende plannen voor nieuwe zonne- 
projecten. Zo onderzoeken we samen 
met Bergen Energie de mogelijkheid om 
een parkeerterrein aan de kust te bedek-
ken met zonnepanelen.” We hebben de-
zelfde ambitie wat betreft verduurzaming, 
vult Kneppers aan. “Samen op weg naar 
energieneutraal. We gaan voor honderd 
procent duurzaam. Liever vandaag nog 
dan morgen.” 

Samen wérkt
Veel gemeenten en lokale duurzame ener-
gie-initiatieven werken samen aan duur-
zame opwekking. De één is verder dan 
de ander. Wat gaat er goed, wat kan er 
beter? En waarom zouden gemeenten en 
initiatieven eigenlijk samenwerken? Lees 
in de HIER opgewekt-brochure 'Samen 
wérkt' het verhaal van beide kanten.
Download de brochure op de website.

Jeroen Vanson van Greenchoice: “Greenchoice gelooft in de 
kracht van lokaal duurzaam. Daarom werken wij vanaf het eerste 
uur samen met lokale energiecoöperaties. In de afgelopen jaren 
is veel werk verzet en hebben zowel wij als de coöperaties met 
vallen en opstaan enorm veel van elkaar geleerd. Die kennis en 
ervaring zetten we weer in bij de verdere ontwikkeling. Want het 
aantal lokale initiatieven en coöperaties groeit en door samen-
werking maken we de beweging nog robuuster.” De sinds kort 
sterk verbeterde postcoderoosregeling komt duidelijk tot bloei. 

Greenchoice telt momenteel 15 mooie projecten met lokale ener-
giecoöperaties. Vanson: “Met onze partner Zon op Nederland zijn 
onder meer de projecten Zon op Marken, Zon op Museon en  
diverse projecten in Haarlem en Amsterdam gerealiseerd. En ook 
de projecten met Bergen Energie, Energiecoöperatie West-Fries-
land en Energierijk Voorst zijn prachtige voorbeelden. Neem 
contact op met Greenchoice als je meer wilt weten over de moge-
lijkheden van samenwerking.”
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“Na twee jaar telt de coöperatie ruim 
vijftig leden”, vertelt voorzitter Mundel 
van Wezenbeek. “Daarvan nemen er 
vijftien vrijwillig de coöperatiewerkzaam-
heden op zich. Dat team is multidisci-
plinair. We hebben iemand met verstand 
van techniek, een websitebouwer en een 
administrateur. Die vaardigheden kun je 
binnen een coöperatie goed gebruiken.”

Werken met vrijwilligers heeft volgens 
Van Wezenbeek zowel voor- als nadelen. 
“Gedrevenheid is zeer kenmerkend voor 
mensen die zich in hun vrije tijd inzetten. 
Aan de andere kant liggen het tempo en 
de slagkracht minder hoog, juist doordat 
zij dit allemaal naast hun betaalde baan 
doen.”

In januari 2016 verwelkomde coöpera-
tie Deltawind haar tweeduizendste lid. 
“Ons streven is een jaarlijkse stijging van 
10 procent”, vertelt directeur Monique 
Sweep. “Dat is met 281 nieuwe leden 
in 2015 meer dan gelukt. In het eerste 
kwartaal van 2016 meldden zich al 79 
mensen aan.” Volgens Sweep moet je 
eerst vertrouwen winnen voordat men-
sen overstag gaan. “Pas na een aantal 
keer zijn ze overtuigd van je verhaal. Wij 
zijn daarom vaak op beurzen en brade-
rieën, geven lezingen en organiseren 

Energiecoöperatie Oss won in april 
2016 met 85 energiebesparende 
acties het HIER Klimaatstraatfeest. 
Bewoners vervingen stroomslurpende 
apparaten, voerden warmtescans uit 
en organiseerden een energiebeurs. 
Van Wezenbeek: “We wilden mensen 
bewustmaken van klimaatverandering en 
de mogelijkheden om dit te voorkomen. 
Tijdens de beurs meldden twee nieuwe 
leden zich aan. Of de aanmeldingen in 
de dagen daarna ook van een van de 
vierhonderd bezoekers kwamen, weten 
we niet. Mensen willen doorgaans eerst 
overdenken of ze lid worden. Grote kans 
dat je ze hebt als ze je daarna weer 
ergens tegenkomen.”

open dagen bij onze windprojecten. Ook 
in de lokale pers vertellen we waarom 
verduurzaming zo belangrijk is.”

Deltawind is de enige coöperatie op het 
eiland Goeree-Overflakkee. Alleen eiland-
bewoners kunnen lid worden. Sweep: 
“Sinds een paar jaar mogen huishou-
dens die verhuizen lid blijven. Voorheen 
betekende een verhuizing het einde van 
het lidmaatschap.” Jaarlijks zijn er enkele 
opzeggingen. “Meestal vanwege overlij-
den; een enkeling vindt het aanbod van 

HIER Klimaatstraatfeest
Aan het HIER Klimaatstraatfeest doen 
sinds 2008 elke editie honderden 
huishoudens mee. Het idee van de 
energiebesparingswedstijd is simpel: 
samen met buren, vrienden, familie of 
teamgenoten zoveel mogelijk energie 
besparen. “Het succes van het Kli-
maatstraatfeest zit in de kracht van 
bestaande sociale structuren. En dat is 
wat wij energiecoöperaties adviseren: 
benut die knooppunten en ga daar mee 
aan de slag!”, aldus Bregtje Bos van 
HIER klimaatbureau. Door de laagdrem-
peligheid is het evenement een van de 
meest succesvolle concepten om heel 
Nederland te betrekken bij klimaatveran-
dering en duurzaamheid.
Meer weten? www.klimaatstraatfeest.nl

windenergie inmiddels voldoende”, aldus 
Sweep.
Betrouwbaarheid en transparantie 
zijn volgens Sweep belangrijk. “Leden 
kunnen financieel bijdragen aan onze 
projecten met een maximale inleg van 
5.000 euro. Hoewel het nog nooit is 
voorgekomen, is het risico op mislukking 
altijd aanwezig. Dat risico maken we 
heel duidelijk in de ledenvergadering. 
Het is goed om daar open over te zijn 
naar je achterban. Voor bewustwording, 
maar ook ter bescherming.”

Een coöperatie groot maken begint met een ledenbestand.  
Hoe pak je dat aan? Een grote en een kleine coöperatie 
vertellen. Dat ledenbinding tijd kost, daar zijn ze het over 
eens.

Energiecoöperatie Oss, 52 leden

Deltawind 2.000+ leden

hier
gebeurt het!

HIER GEBEURT HET: LEDENWERVING

ledenwerving



Burgers niet 
meer buitenspel
Om lokale energiecoöperaties tot bloei te laten komen, is een nieuw speelveld 
nodig. Het oude model – marktpartijen domineren, overheden reguleren –  
voldoet niet meer. In plaats van passief vanaf de zijlijn te consumeren en  
belasting te betalen, moeten burgers een actieve rol krijgen in het spel, aldus 
Thijs de la Court, Onno van Bekkum en Gerwin Verschuur. 
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Van links naar rechts: Gerwin Verschuur, Onno van Bekkum, Thijs de la Court
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Het oude speelveld kent twee grote 
spelers: marktpartijen en de overheid. 
Het doel van het spel: geld. Marktpartijen 
verdienen aan producten en diensten, 
de overheid int belasting. En de burger? 
Die betaalt. Als consument en belasting-
plichtige, zonder invloed op het spel. De 
overheid zet nu in op een participatiesa-
menleving, waarin burgers verantwoorde-
lijkheid nemen. Volgens Thijs de la Court 
(ODE Decentraal, HIER opgewekt), Onno 
van Bekkum (CO-OP Champions, De Co-
operatieve Samenleving B.A.) en Gerwin 
Verschuur (Thermo Bello) moet het nog 
een stap verder: naar een coöperatieve 
samenleving. 

Wat is dat – een coöperatieve 
samenleving? 
VAN BEKKUM: “In een coöperatieve  
samenleving hebben burgers het voor 
het zeggen. Overheid en markt zijn 
welkom, maar hebben geen dominante, 
wel een dienende rol. Doel van het spel 
is niet meer geld, maar geluk.”
VERSCHUUR: “Burgers, overheid en 
marktpartijen zijn gelijkwaardige part-
ners. Niet wij tegen zij, maar samen. Als 
geld niet meer het hoofddoel is, hoef je 
ook niet meer te vechten om het groot-
ste stukje van de taart. Dan is er ruimte 
voor samenwerken en delen.” 
DE LA COURT: “Als burgers een serieu-
ze partner willen worden, moeten ze zich 
wel organiseren. We zien wel beweging, 
maar heel gefragmenteerd. Veel lokale 
energie-initiatieven creëren lokaal een 
eigen koninkrijkje. Het is belangrijk om 
lokaal, regionaal én landelijk met elkaar 
te verbinden.”
VAN BEKKUM: “Iedereen kan met zijn 
eigen sloepje de wilde zee trotseren. 
Maar als je alle losse sloepjes met 
touwen aan elkaar verbindt, ben je veel 
beter tegen golven opgewassen dan een 
groot schip.”

Het klinkt idealistisch; is het 
ook realistisch? 
DE LA COURT: “Jazeker, maar het vergt 
wel een fundamenteel andere benade-
ring van onze economie. De markt is nu 
gericht op schaarste; hoe schaarser iets 
is, hoe meer je eraan kunt verdienen. 
Zon en wind is oneindig en in overvloed 

beschikbaar, dus moeten we heel anders 
naar die markt gaan kijken.”
VAN BEKKUM: “Hetzelfde geldt voor 
kennis. Mensen delen hun kennis niet 
zomaar, want die kennis heeft geld 
gekost en daar verdienen ze nu weer 
geld mee. Als we alles open met elkaar 
gaan delen, is kennis niet meer schaars 
en verliest het economische waarde. We 
moeten daarom af van het systeem van 
schaarste, en toe naar een systeem van 
overvloed.”
VERSCHUUR: “We staan echt aan het 
begin; iedereen acteert nog op het oude 
speelveld. De vernieuwende initiatieven 
die er zijn, draaien mee in traditionele 
structuren. In het begin lukt dat, want 
dan blijf je onder de radar. Maar naar-
mate de beweging groeit – en dat zien 
we nu gebeuren – gaat het schuren. Dan 
realiseren traditionele partijen zich dat 
hun plek niet zomaar zeker gesteld is. 
Ineens hebben ze wat te verliezen.”

En dan gaan ze in de 
weerstand?
DE LA COURT: "Sommigen wel. We 
hebben onlangs een Gelders Energie- 
akkoord gesloten waarin een hoop 
partijen de krachten bundelen: vrijwel 
alle gemeenten, de provincie, energie-
coöperaties, bedrijven en branche-
organisaties. Tóch is er nog sprake van 
weerstand. Het akkoord betekent bijvoor-
beeld dat we de komende vier jaar 60 
tot 70 miljoen gaan uittrekken voor de 
energietransitie. Geld dat we in co-
creatie met alle partijen gaan uitgeven. 
Nu ligt die verantwoordelijkheid nog bij 
de provincie. Het verlies van de rol van 
gelddistributeur is voor sommige amb-
tenaren wel even slikken. De provincie 
is niet meer altijd in control, maar is 
partner. Dat betekent dat je ook dingen 
aan anderen moeten overlaten. We zijn 
hier in Nederland overigens al best goed 
in; in andere landen zijn overheden veel 
dominanter. De commitment van onze 
overheid is er wel, maar er is nog een 
cultuurverandering nodig.”

Hoe zit het met de spelregels, 
veranderen die ook?
VERSCHUUR: “Ik pleit niet alleen voor 
andere regels, maar vooral ook voor 

mínder regels. Er is nu sprake van over- 
regulering; van energie, zorg, landbouw, 
financiering. Als kleine partij kun je hier 
helemaal door opgeslokt worden. Toen 
Thermo Bello net begon, waren er nog 
geen regels voor warmteleveranciers. 
Daardoor konden wij samen op 
wijkniveau onze eigen regels bepalen. 
Toen kwam de Warmtewet, die bestaat 
uit maar liefst achttien regels. Voor grote 
partijen zinvol, voor lokale initiatieven 
killing. Gelukkig krijgen kleine partijen 
vrijstelling voor de helft van de regels.”
VAN BEKKUM: De overheid wil de 
energiesector decentraliseren; dus zou 
het lokale initiatieven moeten stimuleren, 
in plaats van reguleren. Het is mogelijk 
om binnen de wet experimenteerruimte 
te bieden. Zo is er nu al ruimte voor 
lokale initiatieven om te experimenteren 
met netbeheer, waarvoor je eigenlijk een 
vergunning nodig hebt. Als de experi-
menten werken, kan dit ertoe leiden dat 
de overheid de wet gaat aanpassen.”

Decentrale netten beheerd 
door lokale initiatieven, is dat 
de toekomst?
VERSCHUUR: “Energie lokaal opwek-
ken en ook lokaal gebruiken, is de beste 
en goedkoopste oplossing voor de 
toekomst. Dan hoef je energie niet meer 
ver te transporteren of om te zetten in 
andere voltages, dus verlies je ook min- 
der energie onderweg. Dan zijn ook 
geen enorme investeringen in de ver- 
zwaring van transportinfrastructuur 
nodig.”
DE LA COURT: “Nu wordt nog heel veel 
geld geïnvesteerd in het huidige systeem, 
in grotere leidingen die fluctuaties in 
het net aankunnen. Stop dat geld in een 
buurtbatterij voor lokale energieopslag 
en het probleem is opgelost. De lokale, 
decentrale benadering kost helemaal 
niet meer geld. Maar wel: een nieuw 
speelveld met nieuwe spelregels.”
VAN BEKKUM: We moeten naar een 
nieuw ecosysteem van samenwerkende 
lokale energiecoöperaties, samen-
hangend op verschillende niveaus. Zo 
organiseren we een evenwichtig en 
eerlijk speelveld voor iedereen: markt, 
overheid en burgers. In dat spel winnen 
we allemaal.”

NIEUW SPEELVELD

Burgers niet 
meer buitenspel
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Patrick Couwenberg, Energie Coöperatie 
073: “In Den Bosch heb je veel buurten 
– straten en hofjes – die een eenheid 
vormen. Het bleek effectiever om díe 
te benaderen dan grote wijken. Via de 
gemeente en netwerkbedrijf Enexis 
krijgen we openbare woninggegevens, 
zoals energielabels. Daardoor weten we 
waar bijvoorbeeld weinig gevelisolatie is 
aangebracht of cv-ketels aan vervanging 
toe zijn. Met die informatie kunnen we 
een gerichte aanpak kiezen.”

“Als we bij mensen aanbellen, doet de 
coöperatie dat altijd met iemand die 
de buurt kent. We gooiden eens zeven-
honderd folders door brievenbussen 

en kregen tien reacties. Aan een dag 
flyeren bij een lokale supermarkt hielden 
we daarentegen zeventig reacties over. 
Persoonlijk contact is heel belangrijk, net 
als bewezen voorbeelden van de buur-
man. Die kan beter vertellen waarom zijn 
buren ook zonnepanelen moeten nemen 
dan de leverancier die dat met een com-
merciële pet op doet.”

De coöperatie organiseert plaatselijke 
informatieavonden. Couwenberg: “Daar 
bespreken we niet alleen de mogelijk-
heden voor energiebesparing, maar ook 
hoe mensen de rest van de buurt kunnen 
mobiliseren om het samen op te pakken.” 
Op dit punt komt Buurkracht om de 

hoek kijken, een initiatief van Enexis 
Holding N.V. “Met het stappenplan van 
Buurkracht brengen we mensen en 
wensen in een buurt bij elkaar. Voor ons 
als coöperatie van vrijwilligers is dat een 
grote meerwaarde, omdat Buurkracht 
mogelijkheden biedt die wij niet hebben. 
Denk aan het gebruik van warmte- 
camera’s, professioneel energieadvies 
en een persoonlijke online pagina waar-
op bewoners hun energiegebruik kunnen 
inzien en vergelijken met het buurtge-
middelde. In Buurkrachtbuurten plaatst 
Enexis bij alle deelnemers kosteloos een 
slimme meter.”

Kenniscluster 
energiebesparing
Thijs de la Court (Klimaatverbond), 
Sible Schöne (HIER klimaatbu-
reau), Maud Vastbinden (CO 2-
Prestatieladder), Michael Boddeke 
(Relocal/DeA), Jeroen Hovens (VNG), 
Sander Willemsen (Energie-U), Bas 
van Nistelrooij (NovioVolta), Jan 
de Vries (Deventer Energie), Derk 
Hueting (Breda DuurSaam), Merian 
Koekkoek (HIER opgewekt), Ralf Klop 
(Best Duurzaam), Mandy de Wilde 
(Wageningen UR), Arnout van Dijk en 
Charlotte Post (Wattsnext Zeist).

Ruim 70 procent van de energiecoöperaties 
is actief met energiebesparingsactiviteiten. 
Ze organiseren informatiebijeenkomsten, 
energiecafés en bieden warmtescans voor 
woningeigenaren. Drie coöperaties over hun 
bewonersgerichte aanpak.

Energie Coöperatie 073 organiseert samen met Buurkracht energiebesparings-
campagnes in buurten in Den Bosch. Na vier jaar zijn dertien buurten samen 
actief bezig met besparen.

Energie besparen op buurtniveau

hier
gebeurt het!
energiebesparing



Hein van Groningen, Coöperatie Echt 
Energie: “In 2015 startten we een 
coöperatie zonder winstoogmerk. De 
gemeente gaf ons 5.000 euro subsidie 
en we bedongen korting bij twee zonne- 
panelenleveranciers. Een financie- 
ringsmogelijkheid vonden we bij Green-
Loans, een dochteronderneming van 
ABN AMRO. Die verstrekt groene lenin-
gen aan particulieren voor een invester-
ing in een duurzamere woning. Ideaal 
voor jonge gezinnen, die een groot 
bedrag zo in maximaal tien jaar kunnen 
afbetalen, mede uit energiebesparing. 
De gemiddelde stroomkosten van een 

huishouden bedragen circa 800 euro 
per jaar. De kosten van zonnepa- 
nelen, inclusief coöperatielidmaatschap, 
bedragen over een periode van 10 jaar 
ongeveer 700 euro per jaar. Jaarlijks is 
de directe winst dus minimaal 100 euro.”

De beoogde doelgroep van jonge 
mensen bleef echter weg op de voor-
lichtingsavond. Verrassend genoeg 
kwam er wel een grote groep geïnte- 
resseerde vijftigplussers opdagen. Van 
Groningen: “Nu deze eerste lichting 
zonnepanelen op hun dak heeft, zien 
we ze bewuster met hun stroomgebruik 

omgaan. Met inzicht in zowel opwek als 
gebruik passen de mensen hun gedrag 
aan. Ook leuk is dat zij ambassadeurs 
zijn geworden van ons concept door hun 
kinderen erover te vertellen. Daardoor 
weten de jonge gezinnen onze voorlich- 
tingsavonden nu wél te vinden.”

“Een aantal andere gemeenten klopte 
enthousiast bij ons aan. We rollen onze 
formule nu uit in onder meer Doetinchem 
en Aalten en vertellen vrijwilligers daar 
over de aanpak. Zo hopen we alle acht 
gemeenten in de Achterhoek op korte 
termijn vol te leggen met zonnepanelen.”

Coöperatie Echt Energie bedacht een formule om de investering in 
zonnepanelen af te betalen via de besparing op stroomkosten. 
Inmiddels liggen op honderd daken in de Oude IJsselstreek panelen.

Zonnepanelen zonder te investeren

Alexander van de Beek, 070Energiek: 
“In het programma behandelen we de 
energierekening, vergelijken we het 
gebruik tussen de deelnemers en gaan 
we in op de thema’s besparen, opwek-
ken en inkopen. Aan de hand van vijftig 
maatregelkaarten geven we mensen 
inzicht in zowel kleine als grote inves- 
teringen die invloed hebben op hun 
energiegebruik. Als deelnemers dat 
willen, krijgen ze achteraf een aanbod 
van een leverancier. Als coöperatie 
ontvangen we daarvoor een fee.”

Voor een beter resultaat werkt 
070Energiek tijdens de EnergyParty’s 
met betaalde facilitators in plaats van 
met vrijwilligers. Van de Beek: “Voor een 
vrijwilliger is de tijdsinvestering groot. 
En bovendien ebt het enthousiasme na 
de zoveelste party weg. Van gemeente 
Den Haag krijgen we een vergoeding 
per deelnemer. En met een subsidie van 
Stichting DOEN optimaliseren we het 
programma voor verdere opschaling. Zo 
ontwikkelen we een planningstool en 
een digitale database waarmee we het 

rendement van de EnergyParty’s kunnen 
bijhouden en aantonen.”

De teller van de EnergyParty staat inmid-
dels op 139. Daarmee zijn 625 huishou-
dens in de Haagse regio bereikt. Van 
de Beek: “De helft van de deelnemers 
heeft vooraf niets met duurzaamheid. We 
bereiken dus niet alleen de voorlopers, 
maar ook de grote kritische massa. Na 
afloop gaat 99 procent met nieuwe 
kennis en inzichten naar huis. Hoewel 
we in de regio Den Haag nog lang niet 
uitgefeest zijn, zoeken we naar serieuze 
partijen elders in het land. Ze hoeven het 
concept niet te kopiëren, maar kunnen 
het sámen met ons doen.”

Coöperatie 070Energiek organiseert sinds eind 2014 in 
Den Haag zogenoemde EnergyParty’s bij mensen thuis. 
Binnen twee uur weten de deelnemers alles over hoe zij 
energie kunnen besparen.

Feestje rondom je energierekening

25HIER GEBEURT HET: ENERGIEBESPARING



Size 
does 
matter

Art den Boer en Ernst van der Leij
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Naar grootschalige uitrol van collectieve zonneparken



De eerste zonneparken zijn een feit. Maar hoe schalen we op van een enkel 
project naar honderden? Initiatieven hebben zeeën van tijd geïnvesteerd in 
de eerste projecten. Als het straks om grotere aantallen gaat, moet het effectiever 
én efficiënter. Ernst van der Leij (Morgen Groene Energie) en Art den Boer 
(DE Ramplaan) in gesprek over knelpunten en oplossingen voor opschaling.
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DEN BOER: "Morgen Groene Energie was in 2014 de eer-
ste met een postcoderoosproject. Daarna bleef het lang 
stil. Hoe komt dat?"
VAN DER LEIJ: “We gingen heel voortvarend van start, maar al 
gauw bleek de postcoderoosregeling zo lek als een mandje. Met 
allerlei beperkingen, onduidelijkheden, onnodige kosten én per 
saldo een belabberd rendement. We hebben toen besloten geen 
nieuwe projecten op te starten, ondanks ons voornemen om heel 
Eindhoven te voorzien van zonneparken. Ook andere initiatieven 
hebben we geadviseerd te wachten op een oplossing. Gelukkig 
heeft alle lobby om de regeling te verbeteren resultaat gehad en 
is de korting per 1 januari 2016 verhoogd. Inmiddels is ons twee-
de zonnepark in Nuenen in de realisatiefase.”

"één goede ambassadeur bereikt 
 meer dan duizend flyers"

DEN BOER: "Goed nieuws! Dus binnen de kortste keren 
ligt heel regio Eindhoven vol met zonnedaken?"
VAN DER LEIJ: “Dat is nog steeds onze ambitie, maar om goed te 
kunnen opschalen, moeten we wel wat knelpunten oplossen. 
Jij, ik en alle andere initiatieven hebben bloed, zweet en tranen in 
die eerste zonneparken gestoken. En vooral: tijd. Héél veel tijd. 
Vrijwillig en onbetaald. Dat is prima voor één project, maar zo 
kun je er niet honderden realiseren. Dan ebt het enthousiasme 
weg en bloeden initiatieven dood.”

DEN BOER: "Herkenbaar. Wij hebben omgerekend zo’n twintig 
uur per zonnepaneel geïnvesteerd, terwijl dit twintig minuten zou 
moeten zijn."
VAN DER LEIJ: “Daar moet écht verandering in komen, anders 
kom je niet tot grootschalige uitrol van zonneparken. Natuurlijk 
kost een eerste project altijd extra tijd en gaat het daarna mak-
kelijker. Maar ik merk dat nog steeds veel initiatieven zelf het wiel 
proberen uit te vinden, terwijl ze gebruik kunnen maken van de 
ervaring van anderen. Daarom stellen wij ook al onze statuten, 
overeenkomsten en modellen beschikbaar aan andere initiatie-
ven. Dan nóg kost het te veel tijd om een project van de grond 
te krijgen.”

DEN BOER: "Is dat niet ook de aard van het beestje; het 
zélf willen doen?"
VAN DER LEIJ: “Klopt, een initiatief begint vaak met een paar 

mensen die willen loskomen van de grote gevestigde bedrijven 
en onafhankelijk willen zijn. Dan heb je geen zin om te luisteren 
naar wéér een andere partij die vertelt hoe je dingen moet doen. 
Toch denk ik dat we waar mogelijk de krachten moeten bundelen 
en schaalvergroting moeten creëren. Gezamenlijk inkopen levert 
bijvoorbeeld prijsvoordelen op. Hier is nog weinig animo voor bij 
energiecoöperaties, omdat ze alles in eigen hand willen houden. 
Ik denk dat je eerst overal een keer zelf tegenaan moet lopen 
voor je de meerwaarde van schaalvergroting achter de schermen 
inziet. Natuurlijk moet de lokale energiecoöperatie het gezicht 
blijven en de zeggenschap houden.”

DEN BOER: "Dus we moeten toe naar een overkoepelen-
de organisatie die alle administratieve rompslomp van 
initiatieven overneemt?"
VAN DER LEIJ: “Als je het mij vraagt wel. Dan kunnen vrijwilli-
gers zich focussen op de leuke kant van projecten; de lokale en 
coöperatieve zaken en het binden van de buurt. Dat is ook hun 
kracht. Administratieve zaken – contracten, overeenkomsten, 
verzekeringen – kun je prima overlaten aan anderen. Natuurlijk 
wel aan een partij die het beste voorheeft met lokale duurzame 
initiatieven. Daarom hoop ik dat we samen met de beweging een 
coöperatieve organisatie kunnen oprichten om dit soort zaken te 
standaardiseren en professionaliseren voor alle initiatieven.”

DEN BOER: "Dan hebben initiatiefnemers de handen vrij voor 
ledenwerving. Dat is ook nodig; je moet flyeren, braderieën 
aflopen, nieuwsbrieven versturen, aan PR doen, bijeenkomsten 
organiseren én alle acties ook opvolgen. Onze belangrijkste les: 
segmenteer de doelgroep en bedenk daarbij een aanpak. En 
gebruik ambassadeurs. Eén goede ambassadeur bereikt meer 
dan duizend flyers."
VAN DER LEIJ: “Wij benaderen het andersom; we realiseren 
zonneparken dáár waar interesse is. Veel initiatieven hangen 
alles op aan een bepaalde locatie en zoeken vervolgens deelne-
mers in de omgeving. Niet onbegrijpelijk, want geschikte locaties 
zijn zeldzaam. Maar soms is er net in díe postcoderoos weinig 
animo; bijvoorbeeld omdat er veel sociale huurders zitten. Wij 
inventariseren eerst de interesse en gaan ervan uit dat we wel 
een dak vinden.”

DEN BOER: "Voor veel initiatieven is het vinden van een dak 
júíst de bottleneck. Enthousiaste dakeigenaren haken regelmatig 
af als ze zich realiseren wat erbij komt kijken. Het initiatief zakt 
dan als een pudding in elkaar. Ondersteuning van een ervaren 
partij kan helpen om de dakeigenaar beter te begeleiden en 
mogelijke knelpunten sneller te signaleren."

OPSCHALEN EN UITROLLEN
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VAN DER LEIJ: “Mee eens; het is belangrijk om meteen in het 
begin allerlei zaken rond het dak te tackelen: kan het dak de instal-
latie dragen, is het dak minimaal vijftien jaar beschikbaar, moet 
het dak in die periode vervangen worden? Het komt voor dat 
initiatieven pas in een heel laat stadium een constructeur naar 
het dak laten kijken en er dan achter komen dat het dak helemaal 
niet geschikt is. Is het dak wel geschikt, dan kun je het beste een 
recht van opstal vastleggen, zodat duidelijk is dat de installatie 
eigendom is van de coöperatie. Zo kan een curator bij faillisse-
ment van de dakeigenaar geen beslag leggen op de installatie.”

DEN BOER: "Het risico op faillissement is bij publieke 
daken natuurlijk wel kleiner dan bij commerciële daken. 
Het lukt ons helaas nog niet goed om een voet tussen de 
deur te krijgen bij bedrijven. Vaak willen ze geld zien en 
vinden ze het moeilijk om zich vast te leggen voor vijftien 
jaar. Hoe ervaar jij dat?"
VAN DER LEIJ: “Voor ons tweede zonnedak in Nuenen heb-
ben we wel een bedrijf weten te strikken die het dak kosteloos 
beschikbaar stelt. Maar commitment voor de lange termijn vond 
ook hij lastig; hij wilde zelfs helemaal geen periode vastleggen. 
We moeten binnen twee maanden weg kunnen zijn, als het nodig 
is. Die kans is niet heel groot, maar we nemen wel een risico. We 
gaan ervan uit dat we wel een nieuw dak vinden, mocht het zo 
ver komen.”

DEN BOER: "Wie staat daar garant voor?"
VAN DER LEIJ: “Onze moedercoöperatie Morgen Groene 
Energie staat garant voor de projectcoöperatie. Daarin hebben 
we inmiddels wat vermogen opgebouwd, waardoor we het risico 
kunnen nemen.”
 
DEN BOER: "En de dakeigenaar hiervoor verantwoor-
delijk maken? Dat spreken initiatieven ook vaak af met 
dak- of grond- eigenaren."
VAN DER LEIJ: “Nee, en hij wil ook niet de installatie overnemen. 
Met de gemeente hebben we dat wel kunnen afspreken voor ons 
eerste zonnedak. Omdat we de eigenaar kennen en Morgen Groe-

ne Energie garant kan staan, durf ik het risico aan te gaan. Maar 
dat kun je niet tien keer doen. Dus als het gaat om opschaling is 
dit geen kopieerbare constructie.”

DEN BOER: "Uiteindelijk moeten we voorwaarden zien te creë-
ren die ook interessant zijn voor commerciële partijen. Bedrijven-
terreinen hebben bijvoorbeeld een gigantisch potentieel."
VAN DER LEIJ: “Ook daarin zie ik een rol weggelegd voor een 
overkoepelende organisatie. Als individueel initiatief kun je niet 
garantstaan voor het risico dat je het zonnepark moet verhui-
zen, zeker niet als het gaat om grotere installaties. De kans dat 
het gebeurt is niet groot, maar áls het gebeurt, is je project 
om zeep. Sámen kunnen energiecoöperaties het risico’s wel 
aan, door voor elkaar garant te staan via een koepelcoöperatie. 
Woningcorporaties doen dit ook via het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw. Het zou mooi zijn als er iets vergelijkbaars komt 
voor energiecoöperaties.”

DEN BOER: "Zo’n koepelcoöperatie zou ook deals kunnen 
sluiten met energieleveranciers voor het verrekenen van de be-
lastingkorting, zodat je weer vrije leverancierskeuze hebt. Dat nu 
alle leden vaak moeten overstappen naar één leverancier, vind ik 
een zwak punt."
VAN DER LEIJ: “Helaas werken niet alle energieleveranciers mee 
om de belastingkorting te verrekenen. Daarom hebben ook wij 
een deal gesloten met Qurrent, die alle administratie rond het 
verrekenen van de belastingkorting regelt en een beloning be-
taalt voor nieuwe klanten. Dit ontzorgt de coöperatie en verbetert 
de businesscase. Greenchoice en DE Unie doen dit ook. Het zou 
mooi zijn als in de toekomst álle energieleveranciers meewer-
ken aan het verrekenen van de korting. Liefst vrijwillig, maar zo 
nodig verplicht. Dan is het nog steeds veel werk voor coöperaties 
om te schakelen met alle afzonderlijke energieleveranciers. Ook 
hiervoor geldt: bundel, standaardiseer en professionaliseer in 
een koepelcoöperatie. Schaalvergroting en samenwerking zijn 
volgens mij dé oplossing om zonneparken uit te rollen in heel 
Nederland.”

FACTS & FIGURES FACTS & FIGURES

initiatief: DE Ramplaan  initiatief: Morgen Groene Energie
project: zonnedak op tennishal project: zonnedaken op wijkcentrum en bedrijfspand
locatie: Haarlem  locatie: Eindhoven en Nuenen
panelen: 1.347 à 275 Wp  panelen: 228 à 250 Wp en 200 à 190 Wp
aansluiting: LDE-aansluiting aansluiting: LDE-aansluiting 
gebruikte regeling: Verlaagd tarief gebruikte regeling: Verlaagd tarief
operationeel: september 2015 operationeel: maart 2014 en medio 2016
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DOOR GUUS KÖSTER VAN DE 
COÖPERATIE EXPERT

Er komen steeds meer lokale 
initiatieven die met geld van 
burgers collectief energie 
opwekken. Een goede ont-
wikkeling, maar enige voor-
zichtigheid is wel geboden. 
De initiatieven vallen veelal 
niet onder toezicht van de 
AFM, terwijl ze wél com-
plexe diensten en producten 
aanbieden. Worden burgers 
wel volledig en voldoende 
geïnformeerd over zaken 
als rendement en financiële 
risico’s?

Stel: een initiatief wil via de postcode-
roosregeling tweehonderd zonnepanelen 
op het dak van een lokaal bedrijf leggen. 
Om burgers te overtuigen om te investe-
ren worden toekomstige rendementen 
nét iets rooskleuriger geschetst en wordt 
bepaalde informatie – bijvoorbeeld over 
de matige conditie van het dak –  
achtergehouden. Mag dit? In theorie 
wel. Hoort het bij goed huisvaderschap? 

Duidelijk niet. Hoe kun je dit soort 
uitwassen voorkomen? Door zorgvuldig 
en transparant te communiceren met de 
doelgroep.

Dit was ook het uitgangspunt van ener-
giecoöperatie EnergieRijk Voorst bij de 
plaatsing van vierhonderd zonnepanelen 
op het gemeentehuis in Twello waar ik als 
coöperatie-expert bij betrokken was. We 
hebben een brochure gemaakt waarin 
alle informatie staat die een burger nodig 
heeft om een gefundeerde beslissing te 
kunnen nemen over de investering. Dat 
begint met informatie over hoe een  
coöperatie werkt en wat het betekent om 
gezamenlijk te investeren in een project. 
Vervolgens leggen we heel duidelijk uit 
welke kostenposten er zijn, ook op het 
gebied van organisatie, hoe de baten 
zijn opgebouwd, welke uitgangspunten 
daarbij horen. Welke risico’s er zijn en hoe 
we die hebben gemitigeerd.

Een dergelijke brochure is niet verplicht, 
maar zou het mijns inziens wél moeten 
zijn. Dat betekent niet dat je een dikke 
prospectus moet opstellen waarin alle 
ins en outs van het project staan. Dat 
gaat te ver. Mijn ervaring is dat het al 
snel te ingewikkeld wordt en mensen 
door de bomen het bos niet meer zien. 
Maar het is wél belangrijk dat er een 
goed basisdocument is waarin alles 

helder staat uitgelegd. Ook de min-
der positieve zaken. Een overzichtelijk 
document van vier A4’tjes gericht op 
de investerende burger, inclusief een 
informatienummer voor burgers die extra 
verdieping zoeken. Een coöperatie heeft 
immers een morele verplichting aan haar 
geldschieters.
 
Verplichtingen om risico’s en rendemen-
ten te communiceren schrikken af, maar 
zijn noodzakelijk. De duurzame energie-
transitie vereist immers een flinke toe- 
name van het aantal burgers dat 
meedoet in dergelijk coöperatieve 
initiatieven. Met transparante com-
municatie voorkomen we dat burgers 
stoppen met investeren, mocht er onver-
hoopt ergens wél een keer iets grondig 
misgaan. Coöperaties dragen hiervoor 
samen de verantwoordelijkheid!

COLUMN

Transparant 
communiceren 
over risico’s en 
rendementen

Henk Doorenspleet, Rabobank en lid 
van de Kennisclusters Financiering 
en Coöperatieontwikkeling: 
“De coöperatie bestaat om haar doelstel
lingen in het belang van de leden te 
realiseren. Hierbij hoort heldere en trans-
parante communicatie, zeker als het om 
financiën gaat. Er wordt immers geïn-
vesteerd met ledengeld, dat vraagt om 
prudent gedrag van de initiatiefnemers, 
en gedrag dat goed controleerbaar is 
door leden. Met de hausse aan projecten 
in onze lokale duurzame energiesector 
treden veel leden toe op basis van een 
projectaanbieding. Deze leden zijn na-
tuurlijk welkom, maar hebben vaak extra 
toelichting nodig over hoe het nu werkt in 
een coöperatie, dat hoort er óók bij!”



“Er staan nu twintig ‘slimme’ laadpalen 
in de straten van Lombok”, vertelt Robin 
Berg van burgerinitiatief Lomboxnet. 
“Via een retoursysteem leveren die 
laadpalen stroom aan auto’s, die op hun 
beurt weer elektriciteit teruggeven aan 
de huishoudens. Automobilisten kunnen 
een minimum accuniveau aangeven, zo-
dat de auto’s niet zonder stroom komen 
te staan. De laadpalen zijn gekoppeld 
aan zonnepanelen van lokale scholen, 
bedrijven en buurtbewoners. Dankzij dit 
systeem is het mogelijk om met lokaal 
opgewekte duurzame energie en auto’s 
uit de wijk volledig in de eigen energie 
te voorzien. Het resultaat is een lokaal, 
duurzaam energiesysteem.”

Netten in balans
Het systeem biedt volgens Berg een 
oplossing voor schommelingen in het 
elektriciteitsnet. “Er ontstaat bijvoor-
beeld een vraagpiek als mensen na hun 
werkdag massaal hun elektrische auto 
opladen. Die pieken zullen toenemen 
naarmate er meer elektrische auto’s 
rondrijden. Ook de door zonnedaken 
opgewekte hoeveelheid energie is niet 
constant. De zon schijnt immers niet 

altijd. Door zonne-energie op te slaan en 
later terug te leveren – zoals dat nu 
in Lombok gebeurt – hou je het elek-
triciteitssysteem in balans. De elektrische 
auto fungeert als batterij voor zonne-
energie. Netverzwaring is niet nodig en 
je bent minder afhankelijk van kolen-
stroom. Ook maakt het investeringen 
in zonnepanelen een stuk rendabeler, 
omdat je optimaal gebruikmaakt van je 
zonne-installatie.” 

Belangen
De laadpalen zijn een gezamenlijke 
investering van de consortiumpartners. 
“De samenwerking tussen de partijen 
verloopt goed,” zegt Berg. “Natuurlijk 
heeft iedereen eigen belangen, maar die 
zijn helder en lopen parallel. De net- 
beheerder wil met zo min mogelijk  
investeringen een toekomstbestendig 
net realiseren. De gemeente wil een scho-
ne stad met meer duurzame opwekking.” 
Samenwerken is nodig, maar uiteindelijk 
zal er volgens Berg een situatie ontstaan 
waarbij één partij de kar trekt. “Maar dan 
moet er wel een sluitende businesscase 
zijn voor batterijopslag in auto’s. Dat is nu 
nog niet het geval.  

Wet- en regelgeving zitten in de weg. 
Het toestaan van flexibele energie-
tarieven zal opslag van energie aantrekke- 
lijker maken. Daarnaast moet het systeem 
voor energiebelasting op de schop. Je 
betaalt nu voor zonnestroom en kolen-
stroom hetzelfde belastingtarief. Dat 
strookt niet met doelstellingen van de 
overheid om fossiele energie te vervan-
gen door duurzaam.”

"Het systeem voor 
 energiebelasting moet 
 op de schop"

Deelauto’s
De proef in Lombok loopt nu ruim een 
jaar, met mooie resultaten. “Het systeem 
werkt en bewoners zijn tevreden”, aldus 
Berg. “Eigenaren van elektrische auto’s 
zijn blij dat er steeds meer laadpalen bij 
komen in de wijk. En huishoudens met 
zonnepanelen op het dak kunnen 24 uur 

Utrechts initiatief  
creëert lokaal duurzaam 
energiesysteem
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Elektrische auto als batterij voor zonne-energie

De Utrechtse wijk Lombok had vorig jaar een wereldprimeur. De wijk kreeg 
de eerste vehicle-to-grid-laadpalen: slimme laadpalen voor elektrische 
auto’s die elektriciteit uit zonne-energie kunnen laden én opslaan. Het is 
een initiatief van het Smart Solar Charging-consortium, waaraan onder 
meer Stedin, Lomboxnet en de gemeente Utrecht deelnemen.



per dag zonnestroom gebruiken. Er ligt 
nu zo’n 1.000 vierkante meter aan 
zonnepanelen op de daken in Lombok. 
Wekelijks komt er een zonnedak bij. 
Deze week leggen we bijvoorbeeld 
nog eens tweehonderd panelen op een 
school in de wijk. De community breidt 
zich dus steeds verder uit.” Om heel 
Lombok van energie te kunnen voorzien, 
zijn tweehonderd elektrische auto’s in de 
wijk nodig. Berg: “Dat willen we onder 
meer oplossen met elektrische deel-
auto’s. Die hebben een extra voordeel 
ten opzichte van particulier autobezit, 
namelijk dat je met meerdere mensen 
van dezelfde auto gebruikmaakt. Zo 
creëer je een nóg duurzamer systeem.”

Regionaal energiesysteem
Ondertussen heeft Berg grootse plannen 
om het vehicle-to-grid-systeem op grote-
re schaal toe te passen. In eerste instantie 
in de regio Utrecht, later ook in andere 
gemeenten. Berg: “We willen toe naar een 
regionaal energiesysteem met duizend 
laadpunten, duizend elektrische auto’s en 
duizenden gekoppelde zonnepanelen. 

Utrechts initiatief  
creëert lokaal duurzaam 
energiesysteem
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Baerte de Brey van Stedin: “Het is 
de taak van de netbeheerder om het 
stroomnet mooi in balans te houden. De 
toename van elektrische auto’s en zon-pv 
zorgen voor steeds meer onbalans op het 
net. Netverzwaring is een oplossing, maar 
je kunt beter kijken naar slimme manieren 
om met schommelingen in het net om te 
gaan. Vehicle-to-grid is zo’n slim systeem: 
stop de zonnepiek in de auto en lever 
de energie terug als er een vraagpiek is. 
Voor de netbeheerder is een nieuwe rol 
weggelegd. We zullen steeds meer als mat-
chmaker fungeren: het aanbod van schone 
energie via het elektriciteitsnet verbinden 
met de vraag. Niet iedereen heeft immers 
een elektrische auto én zonnepanelen. Het 
energiesysteem wordt steeds complexer. 
Vroeger ging de schop in de grond en 
legde je een extra kabel neer. Nu moeten 
zonnepanelen gaan communiceren met 
de laadpaal en de laadpaal met de auto. 
Dat vraagt om investeringen in slimme ict. 
Lombok fungeert momenteel als proef-
tuin. Dat levert een schat aan informatie 
op. Het is voor ons ook een mooi uithang-
bord: de traditionele grijze netbeheerder 
die meedoet aan zo’n groen project. De 
noodzaak is er ook: een verzwaring van 
het stroomnet als gevolg van de toename 
van elektrisch vervoer kost netbeheerders 
miljarden euro’s. Het investeren in slimme 
laadnetwerken is een schoon en voordeliger 
alternatief.”

INNOVATIE

Baerte de Brey en Robin Berg

We hebben onlangs een deal geslo-
ten met Renault voor het leveren van 
deelauto’s. En het Energiefonds Utrecht 
investeert in maar liefst 4.000 zonne-
panelen. De komende twee jaar willen 
we communities vormen van bewoners 
of bedrijven die gezamenlijk deelauto’s 
gaan gebruiken. Die willen we een mooie 
deal aanbieden. En natuurlijk hopen we 
dat uiteindelijk in heel Nederland elektri-
sche zongeladen auto’s rondrijden.” 

"Om heel Lombok van  
 energie te kunnen 
 voorzien, zijn 
 tweehonderd elektrische  
 auto’s in de wijk nodig"



Van dorpsmolen tot 
megazonnepark
Opmars energie-initiatieven in Friesland zet door 

Lokale duurzame opwekking is booming in Friesland. Nergens in het land 
zijn zo veel energiecoöperaties en er komen steeds nieuwe bij. Zoals de 
Amelander Energie Coöperatie, die onlangs het grootste zonnepark van  
Nederland opende op het Waddeneiland. En Enerzjy Koöperaasje Garyp,  
die in de startblokken staat om een zonnecentrale te bouwen op een 
voormalige afvalberg. Wat is het geheim achter het Friese succes?
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“In Friesland is sprake van een perfect storm voor energie-
coöperaties”, vertelt Sybrand Frietema de Vries van 
Ús Koöperaasje, de koepelorganisatie van Friese 
energiecoöperaties. “Initiatieven worden hier van alle kanten 
ondersteund. Door de provincie bijvoorbeeld, die met het pro-
vinciaal fonds Streekwurk de opstartkosten voor haar rekening 
neemt. Denk dan aan kosten voor het huren van een zaaltje, het 
drukken van folders en voor de notaris. En voor raad en daad 
kunnen initiatieven terecht bij de Energiewerkplaats, een samen-
werkingsverband van Ús Koöperaasje, Doarpswurk en de Friese 
Milieu Federatie. We helpen onder meer bij het opstellen van 
een businesscase en het regelen van technische zaken.”

Sociale cohesie
Op dit moment zijn 37 lokale Friese coöperaties aangesloten 
bij Ús Koöperaasje. “En dat aantal groeit alleen maar”, aldus 
Frietema de Vries. “Aan het eind van het jaar zitten we waar-
schijnlijk al op 45 tot 50 leden. Vooral in de Friese dorpen 
verenigen inwoners zich massaal. In het gehucht Baard bijvoor-
beeld, waar tweederde van het dorp lid is van de lokale energie-
coöperatie. Mijn ervaring is: hoe kleiner het dorp, hoe sterker de 
sociale cohesie. Het is mooi om te zien dat het niet bij plannen 
maken blijft, maar dat initiatieven écht resultaten boeken. Het 
onlangs geopende zonnepark in Ameland, bestaande uit 23.000 
zonnepanelen met een gezamenlijke capaciteit van 6 megawatt, 
voorziet alle 1.700 huishoudens van het eiland van elektriciteit.”

Zonnepark op Ameland
Het betrekken van de lokale bevolking is volgens Sybrand 
Frietema de Vries de sleutel tot succes van een energieproject. 
“In het dichtbevolkte Nederland heeft het plaatsen van wind-
molens of zonnepanelen altijd lokale impact. Vaak profiteert een 
klein groepje en ervaart het merendeel van de omwonenden 
alleen de lasten. Zorg dat zij ook de lusten ervaren, door ze meer 
zeggenschap te geven over de energie en ze te laten profiteren 
van het project.” De Amelander Energie Coöperatie (AEC), een 
van de initiatiefnemers van het zonnepark, bood Amelanders en 
eigenaren van recreatiewoningen de mogelijkheid om via een 
obligatielening te participeren in het project. Johan Kiewiet van 
AEC: “Op die manier kunnen we de opbrengst uit het zonnepark 
teruggeven aan de eilanders. Instappen kon vanaf 250 euro 
per obligatie. We garanderen 2,5 procent rendement per jaar. 
Afhankelijk van de zonneschijn kan dat oplopen tot 
maximaal 4 procent.” De coöperatie communiceerde onder meer 
via huis-aan-huisbladen en haar internetsite over de lening. Dat 
leverde genoeg geïnteresseerden op: “Met in totaal 80 inschrij-
vers is de lening – 300.000 euro totaal – maximaal benut.”

Zonneweide Garyp op vuilstort
Ook in het Friese dorpje Garyp, waar vergevorderde plannen zijn 
voor een zonneweide met maar liefst 27.000 zonnepanelen op 
een voormalige vuilstort, is het doel om de dorpsbewoners te 
laten profiteren van het project. “Oorspronkelijk zou Zonneparken 

Nederland BV het park van 6 megawatt ontwikkelen en exploi-
teren”, vertelt Charlie Kock, adviseur van het coöperatiebestuur 
van Enerzjy Koöperaasje Garyp. “Ik heb toen voorgesteld om te 
onderzoeken of het mogelijk is de ontwikkeling en exploitatie in 
eigen hand te houden. Je kunt dan de revenuen ook lokaal be-
nutten. Het rendement dat we hebben, investeren we in de lokale 
gemeenschap. In 16 jaar is dat toch 1,4 miljoen euro. En dat komt 
ten goede aan de héle gemeenschap, niet alleen aan mensen 
die een aandeel hebben in het park. Zonneparken Nederland is 
akkoord gegaan met het overdragen van de SDE+ beschikking 
toen zelf exploiteren mogelijk bleek. We hopen 
binnenkort de opdracht tot bouwen te kunnen geven en per 
1 november dit jaar stroom te produceren en te leveren.”

Verbod op wind
En zo zijn er vele mooie voorbeelden van Friese collectieve 
zonneprojecten. Met wind wil het niet zo vlotten. Een provin-
ciaal verbod staat collectieve windprojecten in de weg. “En 
dat terwijl Friesland de ideale provincie is voor wind”, zegt 
Frietema de Vries. “En er is draagvlak voor wind, zolang het 
initiatief maar van onderaf komt. Kijk maar naar het succes van 
de dorpsmolen. Vele Friese dorpen hebben zo’n door dorps- 
genoten gezamenlijk aangeschafte windmolen waarvan de 
baten ten goede komen aan het dorp en de inwoners. Voor 
het opknappen van het dorpshuis bijvoorbeeld, of voor het 
realiseren van zonnepanelen op school. Het verbod dwars-
boomt plannen voor nieuwe dorpsmolens of het vervangen van 
verouderde exemplaren en daarmee heel veel investeringen in 
de gemeenschap. Zonde, want dit systeem functioneert prima.”

MienskipsEnergie
De boodschap van Frietema de Vries is helder: sta door burgers 
geïnitieerde en beheerde collectieve energieprojecten toe, of 
dat nu wind, zon of een andere vorm van duurzame opwek-
king is. Samen met lokale energie-initiatieven bedacht hij het 
Mienskips-Energie-model, een nieuwe werkwijze voor gemeen-
schappen om gezamenlijk beslissingen te nemen over energie-
vraagstukken in de eigen omgeving en ook zelf uit te voeren. 
“De bevolking bepaalt wat er komt en waar, heeft zeggenschap 
en profiteert. We moeten met z’n allen meer duurzaam gaan 
opwekken. Dat gaat alleen lukken als we het collectief doen en 
het initiatief van onderop komt.”

Twee weken fossielloos
De komende jaren zet Friesland volop in op het verduurzamen van 
haar energievoorziening. De provincie heeft zelfs het plan om in 
2018 – als Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa is – twee 
weken fossielloos te functioneren. Frietema de Vries: “Een van de 
ideeën is om het vervoer volledig te verduurzamen: met elektri-
sche deelauto’s en ‘groene’ bussen. We willen zo aan de rest 
van Europa laten zien dat onze provincie wat betreft energie zijn 
mannetje staat en niet bang is om te experimenteren. Friesland als 
proeftuin op weg naar een energieneutrale toekomst.”

Van dorpsmolen tot 
megazonnepark
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Zonnepanelen? 
Rekentools voor 
zonprojecten

Floris Bruning en Geert-Jan Koning



35TOOLS VOOR ZONNEPARKEN

Ons doel is de beweging naar duurzame 
energie te stimuleren door zoveel moge-
lijk belemmeringen weg te nemen, zegt 
Geert-Jan Koning van Liander. “Met de 
Aansluitcalculator kunnen collectieven 
een quickscan uitvoeren om een goed 
beeld te krijgen van de netbeheerders-
kosten. Eerste stap voor energiecollec-
tieven die met zonnepanelen aan de slag 
willen, is het vinden van een geschikte 
locatie. Per locatie verschillen de kosten 
en mogelijkheden, wat een groot effect 
kan hebben op de businesscase. Initi-
atieven vragen daarom vaak per locatie 
een offerte aan; dat kost veel tijd.”

Aansluitcalculator: handige 
rekentool
Voor kleinverbruikers bestond de Aan-
sluitcalculator al. De tool voor grootver-
bruikers is begin juni gelanceerd en werkt 
heel eenvoudig. Een gebruiker vult vijf 
velden in: het adres van de opwek-
locatie, het dak- of grondoppervlak met 
ligging en hellingsgraad, het type aan-
sluiting (nieuw/bestaand), de gekozen 
regeling (SDE+/Verlaagd tarief) en het 
afgesproken tarief met de leverancier. 
De calculator geeft vervolgens maximaal 
drie opties waarin netbeheerderskosten, 
omvang installatie, terugverdientijd en 
productie staan. Een van drie opties, 
‘aftoppen’, is nog niet bij iedereen in de 
branche bekend. Koning: “Je legt dan 
meer zonnepanelen dan de aansluiting 

aan kan. Met een juiste dimensionering 
van de omvormers wordt de te hoge 
piek voorkomen. Op enkele heel zonnige 
dagen kun je dan een paar procent min-
der opwekken, maar de rest van het jaar 
haal je een hogere opbrengst. Dit kan 
erg interessant zijn.” Deze zomer wordt 
de calculator uitgebreid met een Google 
maps-achtige omgeving. “Dan kun je 
precies berekenen hoeveel meter kabel je 
nodig hebt en welke kosten je daarvoor 
betaalt”, zegt Koning. “Vaak ligt een op-
weklocatie niet direct langs de openbare 
weg. Dan heb je al snel meer nodig dan 
de 25 meter kabel die bij de realisatie van 
een aansluiting zit. Omdat je per extra 
meter kabel al gauw moet rekenen op 
ruim 100 euro, kan dit je businesscase 
aardig beïnvloeden.”

Beslisboom Zonneparken: 
kiezen tussen regelingen
Om meer inzicht te krijgen in welke 
regeling het beste bij hun project past, 

kunnen initiatieven de Beslisboom 
Zonneparken gebruiken – in 2014 in 
samenwerking met HIER opgewekt 
ontwikkeld door Floris Bruning van Ener-
gie-U. Om de Beslisboom te gebruiken 
moet je verschillende gegevens paraat 
hebben, zoals beoogde investeringen 
(zonnepanelen, omvormers, montage, 
PR), operationele kosten (onderhoud, 

Welke locatie is het meest geschikt? Kan ik gebruikmaken van een bestaande 
aansluiting? Wat zijn de aansluitkosten? Welke regeling levert het meeste op?  
Bij het opstellen van een businesscase moet je met veel zaken rekening houden. 
Gelukkig komt er steeds meer hulp van buitenaf. Liander introduceerde de  
Aansluitcalculator om eenvoudig de kosten per locatie te berekenen. De tool is 
een mooie aanvulling op de Beslisboom Zonneparken van HIER opgewekt.

"EEN QUICKSCAN OM EEN  
 GOED BEELD TE 
 KRIJGEN VAN DE 
 NETBEHEERDERSKOSTEN"

Vernieuwde 
Beslisboom
De belastingkorting zou eigenlijk per 
1 januari 2016 omhoog gaan van 7,5 
naar 9 cent. Door een onverwachts 
amendement eind 2015 werd de 
regeling nog iets beter. Er is nu geen 
korting meer, maar een volledige 
vrijstelling van de energiebelasting in 
de eerste schijf. Dat is nu 10,07 cent 
per kWh exclusief btw, zo’n 12 cent 
inclusief btw. Dit heeft een groot effect 
op de businesscase. Bruning: “Uiteraard 
hebben we de Beslisboom aangepast, 
zodat mensen op basis van de nieuwe 
situatie hun business-
case kunnen checken. Wij merken dat 
initiatiefnemers door de extra korting 
nu veel vaker uitkomen op de postco-
deroosregeling. Wie had dat gedacht!”
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netwerkkosten, verzekering, vervanging), 
én zaken als productie-inkomsten en 
beoogde financiering (eigen vermogen, 
crowdfunding, extern). Bruning: “Na 
invullen laat de Beslisboom in Excel de 
rendementen voor salderen, de SDE+ 
en de postcoderoosregeling zien voor 
tien, vijftien en twintig jaar. Vervolgens 
moet je nagaan of de rendementen aan 
je verwachtingen en eisen voldoen.”

Aansluitcalculator en 
Beslisboom vullen elkaar aan
De twee tools vullen elkaar goed aan, al-
dus Koning: “In de Beslisboom zijn vooral 
de kosten voor de extra kabellengte nog 
niet meegenomen. Maar de Beslisboom 
laat weer goed zien welke regeling welke 
rendementen oplevert voor een speci-
fieke situatie. De Beslisboom geeft dus 
een goede eerste indicatie en laat zien 
welke regeling het beste bij het initiatief 
en project past. Met de Aansluitcalculator 
kun je dan nóg gedetailleerder naar de 
kosten en verwachte opbrengsten kijken.” 
Overigens alleen in provincies waar Lian-
der netwerkbeheerder is: Noord-Holland, 
Flevoland, Friesland, Gelderland en een 
deel van Zuid-Holland. “Misschien inspi-
reert dit andere netbeheerders om ook 
zo’n tool te ontwikkelen”, zegt Koning.

Tools stimuleren lokale 
opwekking 
Tools als de Beslisboom en de Aan-
sluitcalculator zijn belangrijk om lokale 
opwekking te ondersteunen, zegt ook 
Bruning. “Veel mensen willen geza-
menlijk met zonnepanelen aan de slag, 
maar hebben geen idee waar ze moeten 
beginnen en welke keuzes belangrijk 
zijn.” Met de Beslisboom kunnen initiatie-
ven in acht stappen achterhalen welke 
regeling – salderen, SDE+ of Verlaagd 
tarief – het meest geschikt is en welke 
rendementen ze opleveren. De Beslis-
boom houdt desgewenst zelfs rekening 
met eventuele verkoop van de installatie 
na tien tot vijftien jaar. “Veel initiatieven 
proberen alle opties tot in detail in kaart 
te brengen om te bepalen welke het 

gunstigste is”, aldus Bruning. “Dat is 
vaak niet nodig. De Beslisboom laat zien 
welke regeling je helemaal moet door-
rekenen, en welke regelingen afvallen. 
Dit scheelt veel tijd en energie.”

Aan de slag met de Beslisboom of de 
Aansluitcalculator? 
Kijk op www.hieropgewekt.nl en 
www.liander.nl/aansluitcalculator.

Henk Roosink van Duurzaam 
Rijssen: “De Beslisboom met de Excel 
Flowchart, onderliggende formules en 
het overzicht van te hanteren variabelen 
geeft prima inzicht in hoe de business-
cases voor de verschillende opties in 
elkaar steken. Ook de vergelijking van 
SDE+ met de postcoderoosregeling is 
zeer waardevol. Hierdoor weet je snel 
welke regeling het beste bij jouw 
specifieke situatie past. Ik ben uiteindelijk 
verder gaan rekenen met de postcoder-
oosregeling. Ik hoop dat de netbeheerder 
in ons gebied ook snel met een tool als 
de Aansluitcalculator komt. Dan kunnen 
we nog sneller projecten realiseren!”

“MENSEN HEBBEN GEEN   
 IDEE WAAR ZE MOETEN
 BEGINNEN EN WELKE 
 KEUZES BELANGRIJK ZIJN.”

Floris Bruning en Geert-Jan Koning
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DOOR DORINE PUTMAN VAN 
ASN BANK EN ITSKE LULOF VAN 
TRIODOS BANK

De financierbaarheid van 
kleine energieprojecten 
is lastig. Initiatief en bank 
spreken elkaars taal nauwe-
lijks. Tijd voor verandering! 
ASN Bank en Triodos Bank 
schreven in opdracht van de 
Nederlandse Vereniging van 
Banken een handreiking. Die 
leidt kleine initiatieven door 
de belangrijkste kaders en 
knelpunten bij projectontwik-
keling en financiering.

Wat is het probleem?
We ontvangen veel businessplannen die 
verre van rijp zijn. Deze plannen komen 
vaak van buurtinitiatieven – particulieren 
of coöperaties – met onvoldoende kennis 
om een project te trekken. Vaak missen 
details over onderhouds- en prestatie-
contracten en juridische aspecten als 
recht van opstal, de juiste informatie 
over aansprakelijke bestuurders en 
statuten. Ook ontbreekt het in de 
plannen regelmatig aan inzicht in kas-
stromen, marketing- en klantstroom-
strategie en mogelijke subsidies. Kortom: 
te veel onzekerheden voor een bank-

financiering. Hoewel we graag willen, 
kunnen we als bank onmogelijk álle 
onvolledige businessplannen uitgebreid 
terugkoppelen. Initiatieven zullen echt 
zelf aan de bak moeten om aan alle voor-
waarden te voldoen.

Is de handreiking de 
oplossing?
Wat initiatieven met kleinere projecten 
zich niet altijd realiseren, is dat banken 
gestandaardiseerd werken en niet direct 
al beginnen met maatwerk. Voldoet 
een plan niet aan de standaardeisen, 
dan grijp je als initiatief mis. De com-
pacte handreiking helpt hen op weg en 
daarnaast is het een extra stimulans aan 
de ontwikkeling van duurzame energie 
in Nederland. Lokale burgerinitiatieven 
worden namelijk steeds belangrijker om 
de klimaatdoelstellingen te halen. Er zijn 
duizenden SDE+ beschikkingen afge-
geven, bestemd voor duurzame – veelal 
kleine – projecten, die de financiering 
niet rond krijgen. Het is doodzonde als 
dat geld niet benut wordt.

Wat kunnen initiatieven doen?
We adviseren initiatieven om samen te 
werken. Bijvoorbeeld met andere – 
grotere en meer ervaren – coöperaties, 
zodat ze elkaar financieel kunnen onder-
steunen. Een voorbeeld hiervan is wind-
molen De Coöperwiek in Windpark Neer 
(zie pagina 49 van dit magazine). Maar 
ook andere soorten partijen kunnen hen 
ontzorgen, zoals professionele crowd-
fundingplatformen of REScoopNL. Die 
krijgen een project sneller van de grond 
en kunnen als intermediair optreden 
tussen initiatief en bank. Als bank zorgen 
wij dan via die partij voor de financiering. 
Initiatieven zijn vaak nog huiverig om de 
grip op hun plan te verliezen. Maar met 
professionele ondersteuning wordt 
het er júíst beter door. Dat besef moet 
groeien. We hopen dat alle partijen 
elkaar weten te vinden. Het gaat 
tenslotte om een win-winsituatie.

De handreiking ‘De financiering 
decentrale duurzame energieprojecten’ 
is te vinden op de website van HIER 
opgewekt in het kennisdossier 
Financiering.

Grote banken 
helpen kleine 
initiatieven op weg

Kenniscluster Financiering 
HIER opgewekt heeft samen met initiatieven het Kenniscluster Financiering opgericht om 
vraagstukken over financiering op te pakken. Het kenniscluster bestaat uit: 
Siward Zomer (ODE Decentraal), Dorine Putman-Devilee (ASN Bank), Katrien Prins 
(HIER opgewekt), Henk Doorenspleet (Rabobank),  Wim Diepenveen (ReggeStroom), 
Jan Willem Zwang (Greencrowd), Remco van der Horst (Duurzaam Investeren), 
Caroline van Tilborg (Rebel), Coenraad de Vries (Start Green), Itske Lulof (Triodos Bank).

COLUMN
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Michael Boddeke van deA: “Woning-
bouwcorporaties stellen hun daken be-
schikbaar, deA investeert in zonnepane-
len en gebruikt de duurzaamheidslening 
van de gemeente. De huurder betaalt 
een gebruikers- 
vergoeding voor de zonnepanelen; zo’n 
17 tot 32 euro per maand. Daarmee 
bekostigen we het onderhoud en beta-
len we de lening af. Doordat de stroom- 
rekening fors omlaag gaat, houdt de 

“Als gevolg van schaalvergroting in de 
landbouw zullen alleen al in de Achterhoek 
de komende jaren 750 boerenbedrijven 
stoppen”, vertelt Martijn Bruil van AGEM. 
“Die stallen willen we slopen, eventuele 
asbest saneren en vervangen door totaal 
zo’n 3 miljoen zonnepanelen. De boeren 
blijven op hun erf wonen en verdienen aan 
de verkoop van zonnestroom.”
Deze zomer vindt een pilot plaats met 
tien boeren. Bruil: “In de pilot onderzoe-
ken we wat er allemaal komt kijken bij 
een overstap naar zonneboer. Zoals de 
kosten voor de sloop, de asbestsanering, 
de netaansluiting en de installatie. En wat 

huurder onder de streep geld over.”
Een prachtig aanbod, dacht deA. “Toch 
was het in het begin lastig om huurders te 
enthousiasmeren. Ze vonden het te veel 
gedoe en het voordeel – jaarlijks zo’n 50 
euro – te laag. Wanneer er meer panelen 
op de woningen liggen, is het voordeel 
groter. In ons laatste project bedroeg het 
voordeel 85 euro per jaar. Toen deed maar 
liefst 85 procent van de huurders mee.”
Dat nu al op 171 huurwoningen panelen 

levert het op aan stroomopbrengsten 
en subsidie? Op basis van wat onder de 
streep overblijft, kan de boer kiezen of 
hij doorgaat en kunnen we hopelijk snel 
starten met het plaatsen van zonne-in-
stallaties. Het was niet lastig om boeren 
te vinden. Na een oproep in lokale media 
kregen we zo’n veertig reacties. Animo 
genoeg dus.”
Zonneweides zijn volgens Bruil een ideale 

liggen, is volgens Boddeke een mooi 
resultaat. “Huurders kunnen vaak niet 
zelf kiezen voor zonnepanelen. Ze 
zijn immers niet de eigenaar van de 
woning. Bij woningbouwcorporaties 
staat duurzaamheid wel op de agenda, 
maar ze hebben vaak niet de middelen 
om zonnepanelen aan te schaffen. 
Met deze constructie lukt het wél om 
corporatiedaken te benutten voor 
zonne-energie.”

nieuwe bestemming voor de Achterhoek-
se landbouwgrond, aangezien de ont-
wikkelmogelijkheden voor woningbouw 
beperkt zijn. “Er is te weinig vraag naar 
woningen in dit gebied. Doen we niks 
met leegstaande erven, dan verloedert 
het landschap. Door juist die erven vol 
te leggen met zonnepanelen, kunnen we 
grote sprongen maken in de verduurza-
ming van de lokale energievoorziening.”

Nederland telt vele corporatiewoningen. Benut dat enorme dakoppervlak voor 
zonne-energie, pleit deA. De Apeldoornse energiecoöperatie , de gemeente en drie 
woningcorporaties voorzagen samen al 171 huurwoningen van zonnepanelen. 

Steeds meer boeren in de Achterhoek stoppen met hun bedrijf. De Achterhoekse Groene 
Energiemaatchappij (AGEM), de provincie Gelderland en de Achterhoekse gemeenten bieden 
die boeren met het project Zon op Erf een nieuwe bestemming voor hun boerenerf. Sloop de 
stallen en maak er een zonnepark van. 

Zon op Apeldoornse corporatiedaken 

Van varkens- naar zonneboer

hier
gebeurt het!

HIER GEBEURT HET: ZON PV

Lees HIER verder!
Lees de volledige verhalen in het online kennisdossier Gerealiseerde 
Projecten Zon op www.hieropgewekt.nl/kennis

zonneparken
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“De stuw in de Dommel leent zich uit-
stekend voor een waterkrachtinstallatie”, 
vertelt initiatiefnemer Bram Taks. “Dat 
heeft te maken met het hoogteverschil: 
bij de stuw valt jaarlijks gemiddeld 250 
miljard liter water zo’n 1,8 meter naar 
beneden. Dat neervallende water zorgt 
er straks voor dat een grote schroef  
in het water gaat draaien, de zoge- 
heten vijzelturbine. Een generator zet de 
draaiende beweging om in elektrische 
stroom.”

Zomerse wandeling
Het idee voor de waterkrachtcentrale 
ontstond in de zomer van 2011, toen 
Taks met zijn vader een wandeling  
maakte langs de Dommel. “We zagen 
hoe hard het water bij de stuw naar 
beneden stroomde en dachten, waarom 
gebeurt hier niets mee?” Het tweetal 
deed navraag bij waterschap De Dom-
mel, de eigenaar van de stuw. “Die had 
de mogelijkheid voor een waterkracht-
centrale al eens onderzocht, maar vond 
het niet rendabel genoeg. Toen vroegen 
we of wij het mochten oppakken.”

Snelle ja
Vader en zoon Taks – inmiddels verenigd 
in de coöperatie Dommelstroom – 
hoopten op een snelle ‘ja’, maar het 
duurde uiteindelijk zo’n 2,5 jaar voor de 
vergunning er lag. Taks: “Het was de 
eerste keer dat een inwoner met een 
dergelijk initiatief kwam. Het waterschap 
zat nog met allerlei vragen, bijvoorbeeld 
of de installatie geen gevolgen zou heb-
ben voor de visstand in het gebied. Dat 
hebben we opgelost met een ‘visvrien-
delijke’ vijzel. Ook mocht de installatie 
geen kant- en bodemerosie veroorzaken. 
Dit voorkomen we door de installatie in 
het midden van de rivier te plaatsen en 
de bodem rondom de installatie in te 
wassen met beton. In 2015 waren alle 
vragen beantwoord en de noodzakelijke 
vergunningen binnen. Toen konden we 
eindelijk van start met de bouw.”

Crowdfunding
De coöperatie startte een crowdfun-
dingactie via Duurzaaminvesteren.nl, een 
platform voor duurzame investerings- 
projecten. “Rondom die actie hebben 

we veel media-aandacht gecreëerd,” 
vertelt Taks. “We hebben volop getwit-
terd en ons verhaal aan lokale kranten 
verteld. Ook hebben we informatieavon-
den georganiseerd. Met succes: alle 
5.000 certificaten van 150 euro per stuk 
zijn verkocht. Deelnemers zijn mede-ei-
genaar van de installatie en krijgen via 
Huismerk Energie stroom geleverd, mits 
zij van energieleverancier wisselen. 
Daarnaast keren we jaarlijks dividend uit 
aan onze 450 leden.”

Schuldenvrij
Met aanvullende financiële bijdragen 
van de gemeente Sint-Michielsgestel, 
Het Groene Woud, de Rabobank en de 
Stichting DOEN was de financiering 
rond. Taks: “Het is mooi dat we geen 
geld hoefden te lenen en schuldenvrij 
van start konden gaan. Alle opbreng-
sten vloeien straks direct terug naar de 
leden.” Taks rekent op een rendement 
van 4 tot 5 procent in de eerste 15 jaar, 
de looptijd van de SDE+ subsidie die 
Dommelstroom kreeg toegekend. 
De oplevering van de waterkrachtcen-
trale die jaarlijks zo’n 650.000 kWh zal 
opwekken – de stroombehoefte van 
200 woningen – staat voor medio 
september gepland.

WATERKRACHT

Pionieren met waterkracht
Jan en Bram Taks | Foto van Paul Bolk

Er zijn vele zonne- en windprojecten, maar waarom niet ook 
waterkracht benutten? Energiecoöperatie Dommelstroom 
durft het aan. In de stuw in rivier de Dommel bouwt de coö-
peratie deze zomer een waterkrachtcentrale die zo’n twee-
honderd huishoudens van groene stroom gaat voorzien.
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“Het hele proces gebeurt binnen een 
straal van 30 kilometer rondom 
Culemborg”, vertelt Gerwin Verschuur van 
Thermo Bello. “Zo besparen we trans-
portkosten. De gemeente Culemborg 
en stichting Het Geldersch Landschap 
maken houtsnippers van hout dat 
vrijkomt bij onderhoud van openbaar 
groen en grienden. Die snippers gaan 
voor opslag en drogen naar loonwer-
kersbedrijf Den Hartog in Culemborg. 
Daarna vervoeren we de snippers naar 
de Gelderlandfabriek, waar ze worden 
verbrand. De voorraadbunker naast de 
biomassakachel biedt plek voor 40 kuub 
aan snippers.”

Thermo Bello kreeg subsidie om de 
financiële haalbaarheid van de bio-
massawaardeketen te onderzoeken. 
Verschuur: “Toen er een sluitende 
businesscase lag, hebben we de kachel 
aangeschaft; een gezamenlijke investe-
ring van gemeenten in de regio Rivieren-
land, de Gelderlandfabriek en Thermo 
Bello.” Maar daarmee ben je er nog niet. 
Om de houtketel te laten draaien zijn 
voortdurend houtsnippers nodig en moet 
de keten in stand blijven. “Om de conti-
nuïteit te waarborgen, gaan we met alle 
ketenpartners – van snipperproducent 
tot warmteafnemer – een coöperatie 
oprichten.”

Ondertussen zitten ze er in de 
Gelderlandfabriek warmpjes bij. Na wat 
opstartproblemen in het begin – te grote 
houtsnippers, waardoor de opvoervijzel 
vastliep – draait de biomassakachel nu 
goed. Verschuur: “Doel is om op termijn 
nog meer panden in en rondom Culem-
borg te verwarmen met biomassa- 
kachels. De focus blijft regionaal; dat is 
het meest efficiënt én gunstig voor 
het milieu.”

Kenniscluster Warmte
In 2016 heeft HIER opgewekt met 
een aantal initiatieven een kennis-
cluster gestart met een focus op col-
lectieve duurzame warmteopwekking 
en warmtenetten. Het kenniscluster 
informeert lokale initiatieven over het 
thema warmte en gaat in op de vraag 
welke rol je als initiatief bij een col-
lectief warmteproject kunt vervullen. 

Op verschillende plekken in Nederland 
experimenteren energie-initiatieven met lokale 
warmteopwekking. Thermo Bello, Duurzaam 
Hoonhorst en Texel Energie investeerden in 
collectieve biomassakachels. 

De kachel in cultureel centrum de Gelderlandfabriek in Culemborg draait sinds februari 
2016 op houtsnippers. Initiatiefnemer van het project is lokaal energiebedrijf Thermo 
Bello. Het traject van het verzamelen van hout tot het verbranden gebeurt op regionale 
schaal binnen de zogeheten biomassawaardeketen.

De Culemborgse biomassawaardeketen 
houdt alles lokaal

hier
gebeurt het!

Lees HIER verder!
Lees de volledige verhalen in het 
online kennisdossier 
Gerealiseerde Projecten Zon op 
www.hieropgewekt.nl/kennis

warmteprojecten
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“De kachel staat in woonwijk ‘de 99’ 
en is aangesloten op het bestaande 
warmtenetwerk”, vertelt Jord Kuiken van 
TexelEnergie, samen met de Texelse 
woningbouwcorporatie initiatiefnemer 
van het warmteproject. De resultaten zijn 
positief: Het gasverbruik is met 70 procent 
gedaald.” 

Niet alle inwoners van de Texelse wijk 
waren meteen enthousiast. Kuiken: “Om 
warmteverlies te minimaliseren moest de 
bron zo dicht mogelijk bij het warmte-
netwerk staan: midden in een woonwijk. 
Omwonenden waren bang dat de kachel 

overlast zou veroorzaken. Maar omdat 
we aan strenge emissie-eisen moeten 
voldoen, is de uitstoot minimaal; er is 
nauwelijks rook te zien. Achteraf gezien 
hadden we de buurt beter moeten 
informeren. Dan hadden we misvattingen 
eerder uit de wereld kunnen helpen.”

De ambitie van TexelEnergie is om met 
de biomassakachel een volledig lokale 
kringloop te realiseren. De coöperatie 
sloot een overeenkomst met Staats-
bosbeheer voor de aanvoer van Texels 
snoeihout. Kuiken: “De eerste snippers 
bleken te nat om te stoken. Daarom 

draait de kachel nu op houtpellets. 
Binnenkort gaan we over op houtsnip-
pers die van het eiland afkomstig zijn. Er 
liggen al bomen klaar die droog genoeg 
zijn om te verbranden.”

Het biomassakachelproject draait mede 
door de zoektocht naar geschikt brand-
hout nog nét niet quitte. “Dat komt ook 
doordat we te kampen hadden met 
lekkages in het warmtenetwerk”, vervolgt 
Kuiken. “Het warmteverlies is voor onze 
rekening. Ons advies voor andere initiati-
even: maak vooraf goede afspraken met 
de betrokken partijen over wie verant-
woordelijk is voor die kosten. En hou er 
rekening mee dat je volgens de Warmte-
wet niet méér mag factureren dan bij 
een gasaansluiting. Al die zaken hebben 
gevolgen voor je verdienmodel. Er komt 
dus een hoop kijken bij de aanschaf en 
het beheer van een biomassakachel. 
Inmiddels hebben wij de nodige expertise 
opgebouwd. Andere initiatieven hoeven 
dus niet het wiel opnieuw uit te vinden.”

Texel wil in 2020 helemaal in haar eigen energiebehoefte 
voorzien. Het eiland experimenteert erop los om die doel-
stelling te behalen. Ook met warmteprojecten, zoals de 
collectieve biomassakachel die 94 woningen in Den Burg 
verwarmt. Wat zijn de ervaringen na twee jaar stoken?

Biomassakachel verwarmt 
94 Texelse woningen

De dorpskachel staat op een centrale 
plek: in de kelder van buurtcentrum De 
Potstal. “De school ligt vlakbij en is via 
een ondergrondse leiding aangesloten 
op de kachel”, vertelt Evert Jan Hof van 
Duurzaam Hoonhorst. “De houtsnippers 
zijn afkomstig van Hoonhorster bodem. 
Het plaatselijke groenrecyclingsbedrijf 
verzamelt, versnippert en droogt door 
inwoners gebracht snoeiafval zodat het 
geschikt is voor de dorpsketel. Ook 
hebben we overeenkomsten met nabije 
landgoederen voor het aanleveren van 
snoeiafval. Zo zorgen we voor een conti-

nue aanvoer van snippers en houden we 
het volledig groen en lokaal.”

Duurzaam Hoonhorst financierde de 
kachel met geld van de provincie  
Overijssel, die Hoonhorst in 2010 tot 
meest duurzame dorp van Overijssel 
verkoos. Hof: “De prijs was een flinke 
som geld, bestemd voor regionale duur-
zaamheidsprojecten, waaronder onze 
dorpskachel. Met het prijzengeld konden 
wij de kachel direct afbetalen. Normaal 
is de terugverdientijd zo’n tien tot twaalf 
jaar.”

De gebouweigenaren betalen Duurzaam 
Hoonhorst voor de geleverde warmte. 
Daarmee dekt de coöperatie de kosten 
voor de houtsnippers, het transport en 
het onderhoud van de kachel. Plannen 
om meer gebouwen op de kachel aan 
te sluiten bleken niet haalbaar: ze liggen 
te ver weg van de warmtebron of de 
bodem is niet geschikt voor de leiding. 
Hof: “Voor komende projecten focussen 
we op andere warmtetechnieken, zoals 
warmte-koudeopslag. Kansen genoeg 
om de warmtevoorziening van Hoonhorst 
te verduurzamen.”

Duurzaam Hoonhorst is de trotse bezitter van de P-NUTS Award, dé aanmoe-
digingsprijs voor lokale duurzame energie. Het energie-initiatief won met haar 
houtgestookte dorpskachel de award voor Mooiste Buurtinitiatief. De kachel 
verwarmt sinds twee jaar een buurtcentrum en een basisschool in het Overijsselse 
dorp.

Duurzaam Hoonhorst wint prijs met dorpskachel

HIER GEBEURT HET: WARMTEPROJECTEN
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Oomen: “VvE’s doorlopen vier fases 
bij het verduurzamen van woningen of 
het zelf aanleggen van zonnepanelen. 
De eerste is bewustwording: met name 
kleine VvE’s zijn niet goed georgani-
seerd en daardoor moeilijker bereikbaar. 
De tweede stap is het maken van de 
businesscase. Voor veel VvE-leden is het 
onduidelijk of het nu wel of niet rendabel 
is om te verduurzamen. Beschikbare 
regelingen voor zonnepanelen zijn 
complex. Ook de derde stap – financiën 
– vormt vaak een struikelblok: veel VvE’s 
hebben onvoldoende geld in kas en 
banken hebben over het algemeen geen 
ervaring met een VvE als klant. De laat-
ste en moeilijkste stap is besluitvorming. 
Er is een zogenaamde gekwalificeerde 
meerderheid nodig om een plan goed  
te keuren: meestal betekent dit dat  
tweederde van de leden bij de ALV 
aanwezig moet zijn en hiervan twee- 
derde vóór moet zijn. Hier sneuvelen 
helaas heel veel goede plannen.”

Objectieve voorlichting en ac-
tieve begeleiding
Om VvE’s te helpen de vier stappen 
goed te doorlopen, is vooral objectieve 
voorlichting nodig. En actieve begelei-
ding om belemmeringen weg te nemen 
en eigenaren over de streep te trekken. 
Hierin kunnen coöperaties een belang- 
rijke rol spelen, eventueel gesteund door 
externe procesbegeleiders. Oomen: 
“Coöperaties zijn een goede onafhanke-
lijke verbinder tussen alle stakeholders. 
Verschillende gemeenten zetten op dit 
moment externe procesbegeleiders 
in om VvE’s te stimuleren actief na 
te denken over energiebesparende 
maatregelen en opwekking.” Dat kunnen 
ook bestaande coöperaties zijn. Een 
voorbeeld is Hilverzon in Hilversum. 

Geïntegreerde aanpak
Ook Van Gemen gelooft dat coöperaties 
een belangrijke rol kunnen spelen in het 
verduurzamen via de VvE: “Ik blijf me 
positief verbazen over hoe goed lokale 

initiatieven voor bewustwording en en-
thousiasme kunnen zorgen bij mensen. 

"Opwekken én besparen   
 kan VvE's veel 
 opleveren"

Dus ook bij de besturen van VvE’s waar 
het vaak begint. Daarnaast beschikken 
coöperaties over steeds meer kennis 
over PV-projecten en bijbehorende rege-
lingen. Coöperaties kunnen het verschil 
maken.” Wel gelooft hij in een integrale 
aanpak. Dus niet alleen het duurzaam 
opwekken van energie, maar ook het ver-
duurzamen van het gebouw zelf. Want 
veel gebouwen zijn de komende tien 
jaar toe aan groot onderhoud. “Er zijn 
grote kansen voor slimme combinaties 
van opwekken en besparen. Die moeten 
we pakken”, zeg Van Gemen. Vanwege 

Coöperaties als 
bruggenbouwers 
tussen VvE’s en 
andere stakeholders
Het verduurzamen van woningen en het zelf opwekken van energie biedt 
enorme kansen voor woningeigenaren. Maar ondanks enorme interesse van VvE’s 
in verduurzaming, blijven daadwerkelijke investeringen achter. Vooral een gebrek 
aan kennis en sceptische (mede)bewoners vormen flinke barrières. Wat is de 
toegevoegde waarde van coöperaties? Kees Oomen van VvE-Belang en Felix van 
Gemen van Platform 31 over hindernissen, kansen en actieve begeleiding. 



43

de inhoudelijke expertise die hiervoor 
nodig is, ziet hij qua inhoud een minder 
grote rol voor coöperaties dan bij een 
specifiek PV-project. Van Gemen: “Voor 
integrale verduurzaming van een gebouw 
is ontzettend veel kennis nodig van veel 
verschillende partijen. Het is niet reëel 
om te verwachten dat een coöperatie 
binnen twee jaar over de competenties 
beschikt om een VvE volledig te bege-
leiden. Ik zie dat coöperaties hiervoor 
steeds meer de samenwerking aangaan 
met inhoudelijke experts en daarmee hun 
waardevolle rol als verbinder bevesti-
gen. Zonnepanelen zijn eigenlijk pas het 
begin: de combinatie van opwekken en 
besparen gaat VvE’s in de toekomst nog 
veel meer opleveren.”

Simpel: dak beschikbaar 
stellen door VvE’s
Zonnepanelen plaatsen wordt ineens 
een stuk eenvoudiger als VvE’s hun 
dak in gebruik geven aan coöperaties. 
Oomen: “Voor het in gebruik geven van 

gemeenschappelijke gedeelten is geen 
tweederde meerderheid nodig; dit is een 
vergaderbesluit waarvoor een ‘gewone’ 
meerderheid van meer dan 50 procent 
voldoende is. Ook de businesscase 
en financiën zijn gemakkelijker rond te 
krijgen. De installatie is eigendom van 
de coöperatie en via de postcoderoos-
regeling kunnen VvE-leden meedoen als 
ze willen. En het mooie is dat de post-
coderoosregeling sinds 1 januari 2016 
bijna evenveel oplevert als salderen. 
Dat weet nog bijna niemand. Daarom 
moeten wij en andere instellingen zwaar 
inzetten op voorlichting. Zonnepanelen 
op VvE-daken is weer wat eenvoudiger 
geworden!”

Hilverzon: maatwerk-
ondersteuning voor VvE’s
Hilverzon legt zelf geen zonnepanelen 
op daken, maar fungeert als externe 
procesbegeleider voor de gemeen-
te en als verbinder tussen VvE’s en 
andere stakeholders. Jeroen Pool 
van Hilverzon: “Wij ondersteunen de 
communicatie met VvE-leden. Op 
basis van zaken als huidig gebruik van 
gas en elektriciteit van de leden, een 
technische analyse van het dak en 
het gebruikspatroon, ook voor de col-
lectieve ruimte, maken we een eerste 
voorzet voor een plan.” Hilverzon laat 
hierbij de vier mogelijkheden zien die 
VvE’s hebben:
> Alleen opwekking voor collectieve 

ruimtes, zoals de lift. Dit vormt het 
basismodel.

> Het dak vol leggen en de zon-
ne-energie via saldering eerlijk ver-
delen over de VvE-leden. Dit levert 
het meeste op, maar is het minst 
flexibel omdat iedereen kabels 
moet doortrekken en apparatuur 
moet plaatsen.

> Vrij gebruik. Dus alleen die VvE-
 leden die interesse hebben, doen 

mee.
> Het dak als postcoderoos inzetten. 

Naast VvE-leden kan iedereen 
in de omgeving mee profiteren. 
Dit is flexibeler, want er is geen 
apparatuur per appartement nodig, 
maar het levert iets minder op dan 
salderen.

Pool: “Als onafhankelijke organisatie 
begeleiden we het gehele proces tot 
en met het voorstel in de ALV. We 
willen vanaf de zomer VvE’s per groep 
benaderen om workshops te volgen. 
Dit is minder arbeidsintensief voor ons 
en VvE’s leren meer van elkaar hoe ze 
bepaalde zaken kunnen aanpakken.”

SAMENWERKING MET VVE'S
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Energiegebruik 
beïnvloeden met 
sociale prikkels

Rob Massuger
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Het opwekken van duurzame energie zorgt voor fluctuaties in het 
elektriciteitsnet. Bij harde wind kunnen grote pieken ontstaan. 
Voor netbeheerders kan dit tot gevolg hebben dat zij het net 
moeten verzwaren om overbelasting te voorkomen. Enexis 
onderzoekt manieren om dit te voorkomen door vraag naar en 
aanbod van (duurzame) energie te flexibiliseren. Kun je bewo-
ners bijvoorbeeld stimuleren hun wasmachine aan te zetten als 
de zon schijnt? Gedrag is nu vooral gericht op gemak; mensen 
zetten de wasmachine aan wanneer dit hen uitkomt. Daarnaast 
is gedrag vaak automatisme, waardoor het moeilijk te beïnvloe-
den is. 

"Het werkt goed om bewoners meteen het 
effect van hun acties te laten zien"

Energieplatform
Na twee pilots in Zwolle en Breda, initieerde Enexis een derde 
pilot in Noord-Brabant, nu samen met een coöperatie: Duurzame 
Energie Haaren (DEH). Initiatiefnemer en DEH-projectleider Rob 
Massuger: “Aan eerdere pilots deden individuele bewoners mee. 
Enexis wilde onderzoeken wat een coöperatie kan bijdragen. 
DEH is een geschikte kandidaat omdat we een stabiele organi-
satie hebben met veel leden én veel opwek van zonne-energie.” 
DEH wist 104 leden te enthousiasmeren om mee te doen aan 
de pilot ‘Samen Slim met Energie’. De bewoners kregen een 
slimme meter in huis en toegang tot een energieplatform waar 
ze hun energiegebruik kunnen inzien. Ze kunnen op het platform 
ook ‘vrienden’ worden en elkaars gebruik vergelijken. 

Sociale prikkels
De pilot draaide vooral om sociale prikkels: stimuleren bewoners 
elkaar om energie te besparen? Massuger legt uit: “We hebben 
bijvoorbeeld een wedstrijd georganiseerd rond sluipverbruik, 
dus energie die je ’s nachts gebruikt door apparaten die aan of 
standby staan. We hebben mensen met een e-mailcampagne 
opgeroepen om dit te minimaliseren en drie winnaars beloond 

met een kadobon. Een succesvolle actie, want het zorgde voor 
bewustwording én energiebesparing bij deelnemers.” De sociale 
functie van het energieplatform werd daarentegen minder 
gebruikt, zegt Massuger: “Er was minder reuring op het platform 
dan we hoopten, dat moet je actief aanjagen. Daar staat tegen-
over dat sommige mensen ook meelezen en actie nemen zonder 
deel te nemen aan de discussie.”

Directe feedback
Het werkt goed om bewoners meteen het effect van hun acties 
te laten zien, zegt Massuger. “Via een app kunnen we recht-
streeks feedback geven op het energiegebruik. We geven 
bijvoorbeeld een alarm af wanneer het energiegebruik bijzonder 
hoog is.” Abstracte informatie werkt minder goed, aldus Mas-
suger. “De week van de warme truien was geen groot succes, 
omdat we het effect op energiegebruik niet direct kunnen 
terugkoppelen. Daarnaast vinden bewoners comfort nu eenmaal 
belangrijker dan energie besparen.” Volgens Massuger hebben 
sociale prikkels positief effect, maar wel eenmalig: “Aan een 
wedstrijdje meedoen vinden mensen leuk, maar dit zorgt niet 
voor structurele gedragsverandering. Het beste is om sociale en 
financiële prikkels te combineren.”

Bewoners succesvol betrekken
De drie stakeholders, DEH, Enexis en de provincie Noord-Brabant 
hebben de pilot inmiddels geëvalueerd en op 1 juni 2016 

Energiegebruik 
beïnvloeden met 
sociale prikkels

Zijn bewoners bereid hun energiegebruik af te stemmen op de beschikbaarheid 
van duurzame energie? Met die vraag gingen Enexis, Duurzame Energie  
Haaren (DEH) en de provincie Noord-Brabant aan de slag. In een pilot met  
104 bewoners onderzochten ze de gevoeligheid voor sociale prikkels.  
De resultaten zijn positief: 40 procent van de bewoners nam energiebesparende 
maatregelen en DEH kreeg er 24 nieuwe leden bij.

Bewoners betrekken? Vijf tips:
> Sociale interactie op een platform ontstaat niet vanzelf; 
 jaag dit actief aan.
> Gebruik sociale prikkels met een direct effect op het 
 energiegebruik.
> Zet deelnemers in het zonnetje; maak een filmpje of 
 geef iets cadeau.
> Geef bewoners direct feedback, bijvoorbeeld met 
 meldingen via een app.
> Betrek deelnemers actief in klankbordgroepen en 
 co-creatiesessies.
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gepresenteerd op het Energie Festival Brabant in Den Bosch. 
Van de deelnemers heeft 40 procent energiebesparende maat-
regelen genomen, 24 zijn lid geworden en 22 hebben meege-
dacht. DEH, Enexis en de provincie concluderen dat beïnvloe-
ding met sociale prikkels een goede manier is om behoeftes 
van bewoners in beeld te brengen en samen keuzes te kunnen 
maken. 

De pilot stopt 1 augustus 2016 officieel. De opgedane erva-
ringen gaat DEH delen in de hoop een voorbeeld te zijn voor 
andere coöperaties in de provincie Noord-Brabant. Ook na 
afloop van de pilot houden de bewoners hun slimme meter en 
blijft het platform in ieder geval nog een jaar live. Voor DEH was 
de pilot een succes, zegt Massuger. “Deelnemers zijn enthou-
siast en gaan met de inzichten aan de slag om hun energiege-
bruik terug te dringen. De pilot leverde ons nieuwe leden op én 
meer cohesie binnen de coöperatie. Dit is vooral te danken aan 
de intensieve interactie met bewoners, door bijeenkomsten en 
co-creatiesessies te organiseren. Het betrekken van bewoners is 
dé meerwaarde van coöperaties.”

Martijn van Huijkelom, innovator bij Enexis: 
“Reden voor deze pilot was dat we wilden ont-
dekken hoe het is om samen te werken met lokale 
duurzame energiecoöperaties. We zien het aantal 
energiecoöperaties in Nederland sinds een paar jaar 
enorm toenemen. We zien óók dat we gemeenschap-
pelijke doelen hebben: meer duurzame energie en 
een duurzame energievoorziening. Hoe kunnen we 
samen de energietransitie versnellen? Dat wilden we 
uitzoeken met DEH. We hebben geleerd dat we veel 
overeenkomsten hebben, maar er zijn ook verschillen. 
Wij zijn een traditioneel bedrijf, coöperaties bestaan 
vooral uit vrijwilligers van wie energie een hobby is. 
Dat is verfrissend, want sommige vrijwilligers weten 
meer van techniek dan ikzelf. Maar het betekent ook 
aanpassen; niet alleen tijdens kantooruren maar ook 
’s avonds aan de slag. De pilot biedt een goede basis 
voor verdere samenwerking met DEH in de toekomst, 
bijvoorbeeld rond elektrisch vervoer. De kracht van 
lokale initiatieven is hun creativiteit, enthousiasme en 
ideeën. We werken graag samen om die ideeën tot 
bloei te laten komen.”

Rob Massuger
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Wat is Buurtstroom?
“Met Buurtstroom geven we invulling 
aan postcoderoosprojecten. Omdat niet 
iedereen dat begrip kent, bedachten we 
de naam Buurtstroom. Het gaat tenslotte 
om stroom in én voor de buurt. Het geeft 
bewoners de kans om te investeren 
in projecten om de hoek. In plaats van 
één project met Energie-U hopen we zo 
meerdere projecten te realiseren in onze 
ambitie om de hoeveelheid lokale duur-
zame energieopwekking in een grote 
stad als Utrecht aanzienlijk te vergroten. 
Voor dit jaar zijn er al dertig aanmeldin-
gen voor projecten. Binnenkort realise-
ren we het eerste project.”

Hoe werkt het?
“Mensen die nadenken over een zonne-
stroomproject roepen we op om naar 
onze bijeenkomsten te komen. En om 
alvast na te denken over een geschikt 
dak van minimaal 250 vierkante meter. 
Ter vergelijking: dat is de gemiddelde 
grootte van een gymzaal. We helpen 
beginnende initiatieven kosteloos met 
het voorwerk van het traject. Als een 
project doorgaat, hanteren we een fee 
van 5 procent om volgend jaar het voor-
traject weer gratis te kunnen aanbieden 
aan anderen. De initiatiefnemers leggen 
zelf contact met de dakeigenaar, doen 
de communicatie en betrekken buurt-
genoten.”

"Opwekken én besparen   
 kan VvE's veel 
 opleveren" 

Hoe doet de buurt mee?
“Mensen kunnen een aandeel kopen in 
een zonnecentrale in hun eigen buurt. 
Omdat we pas net zijn begonnen met 
het concept, werken we nog aan de 
basismodellen. Dat worden er twee: aan-
schaf in één keer of op afbetaling. Op 
die manier maken we projecten toegan-
kelijk voor zowel mensen met een eigen 
huis als mensen met een huurwoning. 
Aandelen zijn 100 Wattpiek per stuk en 
kun je aanschaffen tot het maximum ver-
bruik van je eigen huishouden. Iemand 
die 3.000 kWh per jaar verbruikt, kan 
dus 30 aandelen kopen. Buurtstroom is 
niet bedoeld om rijk van te worden, maar 
om met elkaar duurzame energie op te 
wekken en er een leuk rendement op de 
energierekening aan over te houden.”

Hoe organiseer je de 
projecten onder de paraplu 
van één coöperatie?
“Een project dat gerealiseerd gaat wor-
den, brengen we onder in een nieuwe 
Buurtstroomcoöperatie van Energie-U. 

Participerende buurtgenoten worden 
kosteloos lid van deze coöperatie, zodat 
lidmaatschapsgeld geen drempel is om 
mee te doen. Door de coöperaties van 
Buurtstroom en Energie-U te scheiden, 
kun je verschillende afspraken ma-
ken. We willen namelijk niet dat leden 
stemrecht in elkaars projecten krijgen. 
Daarnaast kent de nieuwe coöperatie 
andere verantwoordelijkheden en risico’s 
dan Energie-U. Het vergt een andere 
organisatie, omdat de projecten vijftien 
jaar moeten lopen. Uiteraard blijft Buurt-
stroom een activiteit van Energie-U. De 
banden zijn en blijven dus nauw.”

Stroom van het 
dak van de buren
Coöperatie Energie-U werkt op een opvallende manier aan opschaling. Met 
het concept Buurtstroom begeleidt de coöperatie sinds dit jaar buurtgenoten 
in de stad Utrecht die samen zonne-energie willen realiseren. Coördinator 
Dorien Bartels licht de ins en outs toe en is nu al trots. “We hebben al dertig 
aanmeldingen voor zonprojecten!”

ZONNEPARKEN
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Eind 2012 klopten de lokale wind- 
projectontwikkelaar Izzy Projects en 
de Gelderse Natuur en Milieufederatie 
(GNMF) met het idee voor een windpark 
aan bij de gemeente Nijmegen. Die 
stelde burgerparticipatie als nadrukke-
lijke voorwaarde voor een windproject. 
Uit die wens kwam coöperatie Windpow-
erNijmegen voort, die de projectontwik-
keling voor het park onderbracht in de 
stichting Wiek-II. Zo konden professionals 
en vrijwilligers effectief samenwerken. De 
bouw van de vier molens begon voorjaar 
2016. “We verwachten in september 
proef te draaien en in november of 
december operationeel te zijn”, zegt Caro-
line de Greeff van WindpowerNijmegen. 
“Over een vijfde molen zijn we nog in 
onderhandeling met een grondeigenaar. 
We vertrouwen erop dat we eruit komen. 
Maar de businesscase is met vier turbines 
ook rendabel.”

De gemeente en Wiek-II spraken vooraf 
een duidelijke rolverdeling af. Sjon 
Debie van de gemeente Nijmegen: 

“We verhuren gemeentegrond aan het 
project. En we hielpen bij procedures 
zoals het wijzigen van het bestemming-
splan. Ook voerden we onderzoek uit 
naar het windaanbod. Windmetingen 
op de locaties maakten de businesscase 
minder onzeker. De bank kon daardoor 
onder gunstigere condities financieren. 
Wat we ook afspraken, was waar de ge-
meente zich níét mee bemoeit. Zo lagen 
praktische zaken rondom de turbine en 
de keuze voor de financiële constructie 
bij de coöperatie.” De Greeff vult aan: “De 
volledige medewerking en ondersteun-
ing van de gemeente tijdens het hele 
proces was een van de succesfactoren in 
het project.”

Een aantal omwonenden tekende 
beroep aan tegen het project. Toch bleef 
het bestemmingsplan ongeschonden. 
“Aan principiële bezwaren doe je weinig”, 
zegt Debie. “Windmolens plaatsen is 
nu eenmaal toegestaan. Esthetische 
bezwaren, geluidsoverlast of waarde- 
daling van huizen neem je mee in de 

Eind 2015 was 3 procent van het totale windvermogen op land eigendom 
van coöperaties. Hoewel de wind iets is gaan liggen in windprojectland, 
zitten initiatieven niet stil.

WindpowerNijmegen werkt met professionals en vrijwilligers hard aan de 
realisatie van Windpark Nijmegen-Betuwe langs de A15. Het park moet eind 
2016 operationeel zijn.

hier
gebeurt het! wind

zogenoemde milieueffectrapportage. 
Maar je kunt daar ook met mensen over 
praten.” Wiek-II bleef constant in gesprek 
met de buurt. De Greeff: “We betrokken 
én respecteerden de omwonenden. Lo-
gisch, want de coöperatie is van en voor 
burgers, die kracht moet je gebruiken. 
Bovendien was de omgeving niet per se 
tegen het windpark. Zij procedeerden 
ook tegen andere gebiedsveranderingen, 
zoals de snelwegverbreding. Voor de 
omgevingsvergunning hielden we één 
bezwaarschrift over. Met die bewoner 
maakten we een deal dat wij het dak van 
zijn schuur huren voor zonnepanelen. 
Een prima compensatie waarmee wij als 
coöperatie meteen ruimte geven aan 
zonne-energie.”

Snelweg naar windenergie in Nijmegen-Betuwe
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Tien partijen tekenden bezwaar aan 
tegen de definitieve vergunningen. “We 
wilden graag met hen in gesprek om 
overeenstemming te bereiken, juist om 
ook de omgeving te laten profiteren van 
het windpark”, zegt Tijmen Keesmaat 
van Windpark Krammer. “Uiteindelijk 
lukte dit met acht partijen. Zo krijgt een 
grondeigenaar een vergoeding voor een 
kabeltracé door zijn land. En met de 
actiegroep ‘Windmolens NEE’ hebben 
we een project vanuit het Windfonds 
opgezet.” Uit de jaarlijkse windopbrengst 
van het park gaat 150.000 euro naar het 
Windfonds, bedoeld voor de ontwikkel-
ing van duurzame projecten in de regio. 
Keesmaat: “Met de actiegroep spraken 
we af dat er binnen een straal van 2,5 

kilometer van het park zonnepanelen op 
de huizen komen.” In maart 2016 
verklaarde de Raad van State de over- 
gebleven twee bezwaarschriften 
ongegrond.

Voor de realisatie van het park is 170 
miljoen euro nodig. Naast een bank-
lening is dat deels eigen vermogen en 
deels geld dat coöperatieleden uitlenen. 
Hoewel de financiering nog niet rond is, 
start de bouw in september 2016. “Er zijn 

genoeg banken die groene projecten 
willen financieren”, aldus Keesmaat. 
“De eerste fase financieren we met 
eigen vermogen. Zowel Zeeuwind als 
Deltawind zijn coöperaties met vol-
doende geld in kas om zoiets te kunnen 
doen. Voor kleinere initiatieven is dat 
moeilijker.”

Coöperaties Zeeuwind en Deltawind werken op en rond de Krammersluizen 
aan Windpark Krammer. In 2019 moeten hier 34 turbines staan.

Groen licht voor Windpark Krammer 
na lange aanloop

Het oorspronkelijke plan van Zuidenwind 
voor vijf windmolens strandde op gebrek 
aan geld en een onwelwillende boer. 
Vier windmolens kwamen uiteindelijk in 
particulier beheer en zonder Zuidenwind 
alsnog tot stand. “Toen de boer later 
toch nog zijn grond beschikbaar stelde, 
realiseerde Zuidenwind de vijfde wind-
molen De Coöperwiek alsnog. Samen 
met twee projectontwikkelaars”, vertelt 
Albert Jansen van Zuidenwind. “De 
coöperaties Meerwind en De Wind-
vogel wilden ons financieel helpen. Van 
de twee projectontwikkelaars namen 
we uiteindelijk afscheid vanwege een 

financieel conflict. Wantrouwen is geen 
goede basis.”
Voor de financiering konden de leden 
van alle drie de coöperaties geld lenen 
aan de daartoe opgerichte BV. “Door 
het project verdubbelde ons ledenaantal 
in september 2015 naar 180”, vervolgt 
Jansen. “De 86 participerende leden 
brachten maar liefst 500.000 euro in. 
Daardoor hoefden Meerwind en De 
Windvogel minder geld bij te dragen. 
Langzaamaan neemt Zuidenwind alle 
aandelen weer van hen over, zodat wij 
uiteindelijk volledig eigenaar zijn.”

Met de stroomopbrengst stimuleert 
Zuidenwind duurzame en sociale 
projecten in de regio. Volgens Jansen 
is bij bezwaren van omwonenden zo’n 
sociale aanpak beter dan een financiële 
compensatie. “Het woord compensatie 
betekent dat je iets doet wat schade zou 
veroorzaken. Waarom zou je de buurt 
compenseren voor de positieve bijdrage 
die een project levert aan hun eigen 
toekomst en die van de volgende 
generatie? Mensen begrijpen dat wel, 
maar je moet het ze eerst uitleggen.”

Sinds oktober 2015 draait De Coöperwiek in het Limburgse Neer op 
volle toeren. Windcoöperatie Zuidenwind werkt samen met coöperaties 
Meerwind en De Windvogel.

Windmolen De Coöperwiek: 
samenwerking tussen drie coöperaties

HIER GEBEURT HET: WINDPROJECTEN

Lees HIER verder!
Lees de volledige verhalen in het online kennisdossier Gerealiseerde 
Projecten Zon op www.hieropgewekt.nl/kennis

wind
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Annemarie Dekker is een van de 
oprichters van Best Duurzaam, een 
coöperatie die in 2013 is gestart en 
zich aansluit zich bij de doelstelling van 
de Noord-Brabantse gemeente Best 
om in 2030 energieneutraal te zijn. 
Best Duurzaam telt inmiddels meer dan 
tweehonderd leden en een kleine veertig 
vrijwilligers. “De kunst is om vrijwilli-
gers niet alleen enthousiast te maken, 
maar ze ook te behouden. Dat is heel 
belangrijk als je verder wilt groeien”, zegt 
Dekker. “Daarvoor moet je zichtbaar zijn 
in je gemeente.” 

"Vrijwilligers willen  
het gevoel hebben dat  
zij centraal staan"

Het organiseren van aansprekende acti-
viteiten voor steeds nieuwe doelgroepen 
– wel of niet samen met de gemeente of 
lokale bedrijven – is een manier om dit te 
doen. “Organiseer bijvoorbeeld buurt-
bijeenkomsten of een energiecafé rond-
om een thema. Of een netwerkavond 
voor ondernemers waarbij duurzame 
ondernemers zelf hun verhaal houden. 
Dit soort evenementen trekken veel be-
zoekers; allemaal potentiële vrijwilligers. 

Annemarie Dekker

Vrijwilligers willen het gevoel hebben dat 
hij of zij centraal staat. Informeer daarom 
ook bestaande vrijwilligers regelmatig 
over nieuwe ontwikkelingen. Niets is 
zo frustrerend als via via te horen over 
belangrijke kwesties.” 

Mensen behouden
Zijn mensen aangehaakt en enthousiast? 
Dan moeten ze enthousiast blijven. Dat 
is niet eenvoudig. “Er zijn verschillende 
soorten vrijwilligers met verschillende 
beweegredenen”, zegt Tim ’s Jongers, 
als onderzoeker verbonden aan PEP 
Den Haag, een kenniscentrum dat 
organisaties helpt en adviseert op het 
gebied van vrijwilligersbeleid, buurtbe-
trokkenheid en lokaal maatschappelijk 
betrokken ondernemen. “Het is daarom 
belangrijk om na te gaan wáárom iemand 
actief wil zijn, en daar op in te spelen.” 
Dekker voegt toe: “Bij Best Duurzaam 
vragen we daarom mensen iets te doen 
wat aansluit bij hun interessegebieden. 
Dat houdt ze gemotiveerd. Ter illustratie: 
een groep ‘techneuten’, gekscherend 
onze ‘Willy Wortels’ genoemd, bemant 
ons energieloket en verzorgt energiebe-
sparingscursussen. Ook evalueren we 
regelmatig samen met de vrijwilligers 
hun takenpakket. Is het nog naar wens 
of zijn er inmiddels andere behoeften? 
Zo zorg je dat iedereen binnen de 
organisatie op de juiste plek zit en doet 

wat hij of zij het leukste vindt.” Jongers: 
“En organisaties moeten geregeld hun 
waardering uitspreken over de inzet van 
vrijwilligers. Dat is misschien wel het 
allerbelangrijkste om vrijwilligers blijvend 
te motiveren.“ 

Vier soorten vrijwilligers
> De carrièregerichte vrijwilliger: 
 moeilijk vast te houden als hij een 

baan vindt;
> De oudere vrijwilliger: biedt zijn hulp 

aan als hij nodig is voor een klusje;
> De socialiserende vrijwilliger: meldt 

zich aan om contact te leggen. 
> De ideologische vrijwilliger: wil 

actief zijn vanuit maatschappelijke 
betrokkenheid.

Met name de laatste categorie is 
interessant voor coöperaties. 

Vrijwilligers betrekken 
én behouden
Het organiseren van projecten en activiteiten, businesscases doorrekenen, 
vergunningen, PR: er komt heel wat kijken bij het runnen van een initiatief. 
Vaak regelen leden en vrijwilligers alles zelf en in hun vrije tijd. Daarom is 
het belangrijk dat er voldoende vrijwilligers zijn, zodat niet al het werk op 
een paar schouders komt te liggen. Maar hoe betrek je vrijwilligers bij je 
club? En hoe houd je ze betrokken? 

Tim 's Jongers
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“De coöperatie is een bijzondere rechts-
vorm”, zegt Lex Hoefsloot van 
ValleiEnergie, tevens lid van het 
Kenniscluster Coöperatieontwikkeling. “Je 
bent een vereniging én een bedrijf. Hoe 
zorg je dat je enerzijds een bruisende 
vereniging blijft, en anderzijds een bedrijf 
runt met deels vrijwilligers? Dat is een 
uitdaging voor veel jonge coöperaties 
die zichzelf het komende decennium 
staande moeten houden.”

Onbezoldigd of betaald?
De meeste coöperaties hebben een 
onbezoldigd bestuur, zegt Hoefsloot. “Is 
dat houdbaar op lange termijn, willen 
mensen zich zo lang committeren? En 
waar ligt de grens tussen bestuur en 
projectuitvoering? Bij ValleiEnergie 
liepen we er tegenaan dat onbezoldigde 
bestuursleden ook betaald uitvoerings-
werk deden. Het bestuur huurt dan 
zichzelf in, wat zorgde voor transparan-
tievraagstukken. Nu hebben we vastge-
legd dat je als bestuurslid geen betaalde 
klussen kan doen voor de coöperatie.”

Gaat het goed of kan het 
beter?
Volgens Hoefsloot is het belangrijk dat 
coöperaties regelmatig aan zelfreflectie 
blijven doen. “Door vragen te stellen, 
houd je de coöperatie scherp. Denk aan 
verenigingsvraagstukken: zijn onze leden 

nog betrokken en houden onze vrijwil-
ligers het vol? Of operationele vragen: 
hoe lopen alle geldstromen? Hoe gaat 
de samenwerking met partners? Ook 
bestuurlijke vragen: functioneert ons 
bestuur goed, hebben we nieuwe 
competenties nodig? En natuurlijk 
financiële vragen: is de businesscase 
gezond? Hoe ga je om met winst en 
rendement? Hoe zorg je voor groei?”

Hoe ga je om met risico’s?
En misschien wel de allerbelangrijk-
ste vraag: hoe ga je om met risico’s? 
Hoefsloot: “Elke coöperatie neemt 
risico’s. Maar is iedereen zich daarvan 
bewust? En hoe borg je de discussie 
hierover? Als het goed is heb je daar in 
de statuten regels voor opgenomen. Die 
geven vaak een zeker mandaat aan het 
bestuur. Maar soms zal het bestuur voor 
grotere risico’s komen te staan. Beleg 
je dan een ALV, of meld je de beslissing 
achteraf?”

Blijf helikopteren
Een kant-en-klaar antwoord op al deze 
vragen heeft Hoefsloot niet. “Het gaat 
mij vooral om bewustwording. Coöpera-
ties moeten deze vragen zélf stellen en 
beantwoorden. In de waan van de dag 
schiet dat er nog wel eens bij in. Probeer 
toch af en toe afstand te nemen en met 
een helikopterview naar je eigen initiatief 

te kijken. Dat is cruciaal voor succes 
op lange termijn. Sparren met ervaren 
mensen van andere coöperaties kan ook 
zeer behulpzaam zijn!” 

Het Kenniscluster Coöperatie-
ontwikkeling van HIER opgewekt 
maakt kennis en ervaring op het 
gebied van coöperatieontwikkeling 
toegankelijk voor lokale energiecoö-
peraties. Het kenniscluster bestaat 
uit: Gerwin Verschuur (Thermo Bello), 
Marieke Wagener (HIER opgewekt), 
Onno van Bekkum (CO-OP Champi-
ons), Henk Doorenspleet (Rabobank 
Nederland), Lex Hoefsloot (Vallei-
Energie) en Arien Scholtens (deA). 

Kijk regelmatig 
in de spiegel

COÖPERATIEONTWIKKELING

De coöperatie is opgericht, de inkt op alle overeenkomsten is droog en de 
installatie produceert stroom. Je kunt eindelijk even achterover leunen. 
Misschien begin je binnenkort wel een nieuw project, op een andere plek, 
met andere mensen? Vergeet dan niet regelmatig poolshoogte te nemen: 
zijn we nog op koers? Daarmee houd je de coöperatie scherp. 

Tim 's Jongers

Lex Hoefsloot
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Overal in Nederland verrijzen zonneparken op 
bijzondere plekken. Wat dacht je van zonne-
installaties op water, op een vuilstort of op een 
monumentaal kerkgebouw? Vol enthousiasme 
experimenteren de initiatiefnemers erop los. 

“Het is wettelijk verplicht om stortplaat-
sen na beëindiging af te dekken”, vertelt 
Guus Köster van Brummen Energie. 
“Met het zonnefolie slaan we twee 
vliegen in één klap: we voldoen aan 
de afdekkingsverplichting conform de 
uitvoeringsregel stortbesluit bodem- 
bescherming en wekken daarnaast 
schone energie op. Het zonnefolie bleek 
in eerste instantie niet aan de criteria 
voor afdichting te voldoen, maar voor het 
project is een uitzondering gemaakt.” 

Brummen Energie dacht eerst aan het 
plaatsen van zonnepanelen op de vuil-
stort. Köster: “Maar de ondergrond bleek 
niet stabiel genoeg voor panelen. Zo 

kwamen we bij het zonnefolie terecht. 
Dat is minder zwaar en een stuk flexibe-
ler. Ideaal voor deze plek.” Met subsidie 
van de provincie Gelderland en finan-
ciële bijdragen van de projectpartners 
op zak kon project Solarpark Eerbeek 
(SPEER) van start. De projectpartners 
zijn naast Brummen Energie en Solar 
Green Point de provincie Gelderland, 
de gemeente Brummen, Hyet Solar, 
Genap en Grondbank Nederland. 
“Inmiddels is het grondwerk klaar: de 
bodem is geëgaliseerd en gestabili-
seerd. De volgende stap is het plaatsen 
van het folie. Eind juni is de officiële 
opening en hopen we de eerste stroom 
op te wekken.”

De proef, die twee jaar zal duren, moet 
aantonen dat een volledig zonne-
park zowel economisch, juridisch als 
technisch haalbaar is. Köster: “Er zijn 
nog geen grootschalige projecten 
met zonnefolie, dus het is belangrijk 
om eerst op kleine schaal – ongeveer 
300 vierkante meter – te testen. Wat 
levert het op aan kWh en blijft het folie 
goed liggen, ook onder zware weers-
omstandigheden? Als de proef slaagt, 
gaan we zo’n 6.000 vierkante meter 
bedekken met zonnefolie. En zullen 
andere eigenaren van vuilstortlocaties 
en gemeenten hopelijk ons voorbeeld 
volgen en ook zonnefolie gebruiken om 
stortplaatsen te bedekken.”

Brummen Energie en Solar Greenpoint zijn een proef gestart met de toepassing 
van zonnefolie op een deel van de voormalige vuilstort in Eerbeek. Het flexibele 
folie vangt zonlicht op en zet dit om in elektriciteit. Als de proef slaagt, gaan 
de initiatiefnemers een groot gedeelte van de vuilstortplaats afdichten met zonne-
folie. Daarmee kunnen naar verwachting jaarlijks 1.200 tot 1.400 huishoudens van 
stroom worden voorzien. 

Gelderse vuilstortplaats afgedekt met zonnefolie

hier
gebeurt het!
zon kan overal
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“We waren op zoek naar een locatie voor 
een grootschalig zonneproject in de 
gemeente”, vertelt Pieter Siekman van 
Lingewaard Energie. “Het gietwaterbassin 
bleek heel geschikt. De tuinders waren 
direct enthousiast. Ze zagen de meer-
waarde voor hun bedrijf: door de 
afdekking door zonnepanelen is er 
minder algvorming en verdamping.  
Ook de gemeente was positief, aange-
zien het project goed paste binnen haar 
duurzaamheidsambities.”

Grootschalige zonneparken op wa-
ter zijn er nog niet in Nederland, dus 
Lingewaard Energie moest zelf het wiel 
uitvinden. “Het was een ware ontdek-
kingstocht”, vervolgt Siekman. “Zowel 
voor mijzelf als voor mijn collega-ontwik-
kelaars. Maar inmiddels is de vergunning 
binnen en ook de financiering is zo 
goed als rond. We kregen subsidie van 
de provincie Gelderland en daarnaast 
hebben vijftig leden van de coöperatie 
toegezegd te willen investeren in het 
project. De rest van de financiering komt 
van de bank.” 

Lingewaard Energie is nu bezig met 
de aanbesteding van de verschillende 
onderdelen van de zonne-installatie, 
zoals de panelen, de drijvende on-
derconstructie en de netaansluiting. 
Siekman: “Aankomende zomer maken 
we de balans op: voldoen we aan alle 
regels? Is de businesscase nog steeds 
sluitend? Daarna kan de bouw van start. 
Eind 2016 hopen we de eerste stroom 
op te wekken.”

Energiecoöperatie Lingewaard Energie gaat het eerste grote drijvende zonnepark 
in Nederland realiseren. Een gietwaterbassin in Lingewaard – de centrale voor-
ziening van gietwater voor tuinders in het glastuinbouwgebied Bergerden – biedt 
ruimte voor maar liefst zesduizend drijvende zonnepanelen. Drijvend zonnepark 
Lingewaard zal ongeveer 1,6 miljoen kWh per jaar produceren.

Drijvend zonnepark op gietwaterbassin

“Duurzaamheid is een belangrijk thema 
in onze kerk”, vertelt Jaap de Kleijn, voor-
zitter van de projectgroep ZonOp. “Het 
idee om een zonnedak te realiseren kon 
dan ook direct rekenen op applaus. Een 
aantal leden van de gemeenschap heeft 
het project samen opgepakt. Omdat 
niemand ervaring had met zonnepanelen, 
hebben we een onafhankelijke ener-
gieadviseur in de arm genomen. Die hielp 
ons onder meer met de beoordeling van 
offertes en hield zicht op de plaatsing van 
de zonnepanelen.”

De kerk financierde de zonnenstal-
latie volledig uit eigen kas. De Kleijn: 
“Daaraan dragen alle leden van de kerk 
bij, waardoor het echt een gezamenlijke 
investering is.” Wat hem betreft hadden 
er meer zonnepanelen op de kerk mogen 
liggen. “De panelen mogen niet zichtbaar 
zijn vanaf de straat, omdat de kerk een 
Rijksmonument is. Hierdoor konden we 
maar een beperkt gedeelte van het dak 
benutten.” 

De zonnepanelen zijn samen goed voor 
bijna de volledige stroomvoorziening 
van het kerkgebouw “Soms moeten we 
nog terugvallen op netstroom”, vertelt De 
Kleijn. “Om energie te besparen hebben 
we overal ledverlichting en dubbel glas 
aangebracht. De verouderde cv-ketel zal 
in de toekomst plaatsmaken voor een 
energiezuiniger alternatief. Op den duur 
willen we helemaal zelfvoorzienend zijn wat 
betreft energie.”

Op de Opstandingskerk in Arnhem liggen 103 zonnepanelen. 
Het grote platte dak leent zich daar uitstekend voor. In de hal 
van de kerk hangt een display waarop kerkgangers kunnen 
zien hoeveel energie het zonnedak genereert. 

Kerkgemeenschap kiest voor zonne-energie

HIER GEBEURT HET: ZON KAN OVERAL
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voor en door lokale duurzame energie-initiatieven
ENERGIE-U DOARPSMÛNE REDUZUM MORGEN GROENE ENERGIE - NUENEN REGGESTROOM ENERGIE MARKE HAARLOSE VELD ZON OP 
NEDERLAND AMSTERDAM ENERGIE SOLAR GREEN POINT DE AMSTELVOGEL DE GROENE REUS ZAANSE ENERGIE KOOPERATIE (ZEK) WWC 
DUURZAAM ZWAAG NHEC (NOORDHOLLANDSE ENERGIE COOPERATIE) BERGEN ENERGIE MEEWIND DE WINDVOGEL COÖPERATIE BIESLAND 
I.O. COÖPERATIEVE VERENIGING VOGELWIJK ENERGIE(K) WARMTEBEDRIJF ENECO DELFT BV WINDVOGEL DE GOUWEVOGEL COÖPERATIE 
BLIJSTROOM WARMTEBEDRIJF ROTTERDAM HEIJPLAAT DUURZAAM COÖPERATIE DELTAWIND WINDPARK HOUTEN COÖPERATIE HOEKSCHE 
WAARD DUURZAAM ENERGIE ACTIEF SOEST SOESTERKWARTIER DE ELZEVOGEL ZEENERGIE DE APPELVOGEL BUNNIK ZOEK DE ZON OP 
HEUVELRUG ZOEK DE ZON OP ADEM HOUTEN GROEN ZONNIG HOUTEN THERMO BELLO MIJNDAKJOUWDAK ZEEUWIND HET ZON EFFECT 
DE VOLHOUDER OOSTERHOUT NIEUWE ENERGIE HILVERSTROOM EN GAS DE RADDRAAIERS ENERGIE DONGEN BOSSCHE ENERGIECON-
VENANT (BEC) DUURZAAM ENERGIECOÖPERATIE HAAREN (DEH) WAALRE ENERGIE LOKAAL (WEL) O3ENERGIE (OIRSCHOT ORGANISEERT 
OVERSCHOT) DUURZAAM VENLO / VENLOENERGIE PEELENERGIE WEERTENERGIE ZUIDENWIND ROEROMENERGIE LEUDAL-ENERGIE HET 
GROENE NET DUURZAME ENERGIE CENTRALE MAASTRICHT ENERGIEBEDRIJF BEDRIJVENPARK MERM COÖPERATIE VALLEI ENERGIE ACH-
TERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ (AGEM) RIJN EN IJSSEL ENERGIE VRAGENDER INTEGRAAL DUURZAAM ZET LOCHEMENERGIE 
DEA ENERGIERIJK VOORST ENERGIENEUTRAAL NOORD DEURNINGEN BORNE DUURZAAM NIEUWLEUSEN SYNERGIE DUURZAAM HOON-
HORST ENERGIECOOPERATIE COEVORDEN DUURZAAM NIEUW BALINGE DUURZAAM ZWOLLE STICHTING GROEN LICHT MARKNESSE DUUR-
ZAAM ECNOORDSEVELD MIJN ZON HOOGHALEN DUURZAAM ECO-OOSTERMOER STICHTING DUURZAME ENERGIEPROVINCIE GRUNNEGER 
POWER PIETERBUREN DUURZAAM LANDGOED LEKKER LEVEN HUMSTERLAND ENERGIE DECAB ENERGIEFABRIEK NIEUWEGEIN ENERGIE-
FABRIEK WALCHEREN ENERGIEFABRIEK TILBURG ENERGIEFABRIEK DEN BOSCH ENERGIEFABRIEK OLBURGEN ENERGIEFABRIEK RWZI 
HENGELO ENERGIE COOPERATIE DORDRECHT ENERGIEK LEIDEN WINDCENTRALE DUURZAAM MARKELO KAS ENERGIE ENERGIE COOPERA-
TIE SPANNUM DDD (DUURZAAM DORP DIEMEN) GEC KENNEMERWIND DUURZAAM DRIMMELEN EEMSTROOM BRUMMEN ENERGIE DUUR-
ZAAM ENERGIEBEDRIJF WINTERSWIJK LOKALE ENERZJY FERWERDERADIEL TRANSITION TOWN JOURE BOERZOEKTBUUR / HENRICUSHOE-
VE AEC LINGEWAARD ENERGIE COÖPERATIEVE ENERGIEWINKEL VIJFHEERENLANDEN I.O. ENERGIE COOPERATIE WEST-FRIESLAND SOLAR 
GREEN POINT - DEN HAAG ENERGIEBEDRIJF BOMMELERWAARD I.O. ZONNESCHERM A15 TIEL ENERGIECOÖPERATIE DE EENDRACHT E.O. 
SLIM STICHTING ZONNE-ENERGIE WAGENINGEN WINDPARK A7 STICHTING DORPSMOLEN PINGJUM DUURZAAM ENERGIEBEDRIJF RHEDEN 
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ENERGIE ZUIDERLICHT DE RAMPLAAN OPGEWEKT MAAS & WAAL DORPSMOLEN TZUM IJSSELENERGIE ENERGIECOÖPERATIE NOORD-BEVE-
LAND (ECNB) EIGENWIJKSE ENERGIE COOPERATIE ENERGIE-UDEN ZONNIG LIMBURG ZONNEPARK NEDERLAND ENERGIE COOPERATIE SIT-
TARD-GELEEN DOARPSMÛNE REAHÛS KEMPENENERGIE ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN ACE LECO 1894 ENERGIE COLLECTIEF DE DRENTSE 
KEI ENERGIEK VELSEN ENERGIEK POELGEEST SONENERGIE DUURZAAM HEEG AARDEHUIS BERKELLANDENERGIE BECO VET! BUURTTEAM 
AMELTERHOUT DUURZAAM BOVENSMILDE DUURZAAM ANSEN ENERGYPORT PEELLAND DE ZEEUWSE ZONNEFABRIEK DUURZAAM GROEDE 
WINDPARK NIJMEGEN-BETUWE DUURZAAM DIEPENVEEN DUURZAAM HOLTEN DUURZAAM FLERINGEN STICHTING BEDRIJVENPARK TWENTE-
KANAAL STICHTING ZON DEVENTER DUURZAAM VASSE DUURZAAM LEMELERVELD COÖPERATIE VEENSTROOM DUURZAAM MENTERWOLDE 
PEKELA DUURZAAM MORGEN GROENE ENERGIE - HELMOND MEERWIND E-LEKSTROOM DEC-OISTERWIJK ZON@SCHOOL STICHTING DUUR-
ZAAM WATERLAND WKC HOOYDONKSE WATERMOLEN DUURZAAM RIJSSEN STICHTING 1 MILJOENWATT DEVENTER ENERGIE SYNERGIE DE 
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OPWEKKING ZON-EN WINDSTROOM BIOWARMTECENTRALE DE PURMER DUURSAAM ENGELEN-BOKHOVEN ENERGIE SCHIJNDEL ZONVO-
GEL SALLAND ECO WINDPARK BOMMELERWAARD A2 ENERGIEK HALDERBERGE WATERMOLEN OVERSTROOM MET ELKAAR, VOOR MEKAAR 
SCHUYTGRAAF HEEFT ZON WINDPARK HAAFTEN MIJNWATER KERKRADE DE LOCHT DE GROENE VOGEL B.A.T. SITTARD KERKRADE ENERGIE-
CENTRALE SUNSHARES ASSEN SAMENSTROOM NDSM ENERGIE BLAUWVINGER ENERGIE GROENSTE IDEE VAN HAARLEMMERMEER DUUR-
ZAAM KOUDUM ENERGIE COÖPERATIE UDENHOUT BIOMASSALLAND MOLENS OP DE HEMMES SOLAR GREEN POINT - HAASNOOT BRUGGEN 
SOLAR GREEN POINT - HAARLEMMERMEER SOLAR GREEN POINT - DE GRUYTER FABRIEK SOLAR GREEN POINT - BATENSTEINBAD
040ENERGIE ENERGIE COÖPERATIE KÛBAARD ENERGIECOÖPERATIE WILSUM BUURTCOÖPERATIE DUURZAAM GARENKOKERSKWARTIER 
ENERGIEKBAARN COÖPERATIE CRANENDONCK WAGENINGEN OP ZON BENG! TIJD VOOR GROEN OPGEWEKT IN PURMEREND HEUVELRUG 
ENERGIE ENERGIE GILZE RIJEN TRYNERGIE ENERGIEK LEUR ENERGIE COOPERATIE 073 ENERGIEFABRIEK013 ENERGIE COÖPERATIE ACH-
TER DE HOVEN ZONXNET ENERGIE COÖPERATIE AENGWIRDEN ENERGIE DE GROEVE SOLARPARK DE KWEKERIJ SPIJKERENERGIE NEW 
SOURCES ENERGY BORCULO ENERGIEPARK HEETEN ZONNECOÖPERATIE WEST-FRIESLAND WINDPARK GOYERBRUG ZON IN NIJMEGEN KEN 
DUURZAAM WOUDSEND ECODON DUURZAAM AKKERUM NES (DAN) STEDUM LOKAAL & DUURZAAM ALKMAAR ENERGIE TEGENSTROOM 
070ENERGIEK GROEN(T)E ENERGIE ZECK METHAAN BRANDSTOFCELLEN OP AMELAND ZONNEPARK AMELAND COÖPERATIE SPOORZON 
WATTSNEXT SAMEN ZON CDER DEZO EMEC WAARDSTROOM SCHIEDAMS ENERGIE COLLECTIEF SOLAR CAMPUS PURMEREND DE GROENE 
REGENTES ZON OP BALISTRAAT ENERGIECOÖPERATIE WESTEINDE U.A. ECHT BOEKEL ENERGIE DUURZAAM BEEKHUIZEN DRECHTSE WIND 
ALMEERSE WIND LEON ZEEWOLDE STICHTING ECLOZ FILMWIJK ENERGIEK BILDTSE STROOM ENERGIEK HEUSDEN ENERGIE INITIATIEF DE 
MARNE BES BUURTENERGIE STATENKWARTIER ZONNEVOGEL GWL ECOSTROOM ZONNEDAK VAN DER OORD ENERZJY KOÖPERAASJE WES-
TERGEAST (EKW) ZONNEWEIDE BERGERWEG 127 FASE 1 ECHTENERGIE ZUIVER HOF VAN TWENTE 2035 DIEN’S REINDONK ENERGIE DOM-
MELSTROOM DUURZAAM WIERDEN ENTER HILVERZON DUURZSAAM ACTIEF ZEVENSTER ZONNESTROOM ZON OP DE CAEGH ZONNEPARK 
A20 TERBREGSEPLEI ZONNEPARK A15 VAANPLEIN ZON OP GEMEENTEHUIS VOORST COÖPERATIEVE ENERGIE REGIO GRONINGEN - MFC DE 
WIJERT COÖPERATIE BLIJSTROOM - NOORDERHAVENKADE BERGEN ENERGIE - ZONNEDAK VAN DER OORD BERGEN ENERGIE - ZONNEWEIDE 
BERGEN FASE 1 OPGEWEKT HEEZE-LEENDE ENERGIEK BRABANTSE WAL OPGEWEKT HOUTEN GROENKRACHT GROENLO GROENKRACHT 
GROENLO ALFA POSTCODEROOS GARENKOKERSKWARTIER TERSCHELLING ENERGIE ZONNEBRAND
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