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De monumentale steenfabriek
in Wijk bij Duurstede wordt
een moderne stroomfabriek.

Inzicht krijgen in de energietransitie
van onderaf? TNO ontwikkelde
hiervoor een serious game.
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Gat in de markt!
Bestaande woningen moeten in
2050 energieneutraal zijn. Lokale
initiatieven kunnen de adviesrol
pakken en energiebesparing
gebruiken als middel om woonwensen te vervullen.

Hoe zien netbeheerders
Enexis, Liander en Stedin de
toekomst? En hoe kijken ze
naar hun relatie met lokale
initiatieven?

33
HIER opgewekt is een initiatief van het HIER
Klimaatbureau en de Natuur en Milieufederaties.
In HIER opgewekt werken het HIER Klimaatbureau
en ODE Decentraal samen.
HIER opgewekt wordt mede mogelijk gemaakt door
Alliander, Fudura, Stedin en de VNG.
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In 8 vragen naar een
businesscase
Welke regeling past het beste
bij jouw zonnepark? De postcoderoos, SDE+ of salderen?
De Beslisboom Zonneparken
geeft snel inzicht.
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LANDELIJKE STEUN
VOOR REGIONALE
SAMENWERKING
29 regio’s zijn aan de slag met het
ondersteuningsprogramma van
de VNG. Hoe werken ze samen met
lokale initiatieven?
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Initiatieven
in beeld
Inmiddels telt Nederland zo’n 500 lokale duurzame energie-initiatieven.
Het gros hiervan is de afgelopen jaren ontstaan. De initiatieven zijn
heel divers – ze verschillen in grootte, organisatievorm en focus – maar
delen het doel om duurzame energie lokaal op te wekken.
Als kennisplatform voor deze lokale partijen, inventariseert HIER opgewekt de beweging. Elk initiatief dat is ontstaan vanuit burgers, en als
doel heeft om op lokale schaal energie op te gaan wekken, telt mee in
de inventarisatie.

17

Het was een mooi beeld afgelopen november op de borrel van het
Evenement HIER opgewekt in de Fokker Terminal. Ervaren voorvechters
die al jaren keihard sleuren aan windprojecten stonden naast jonge
dertigers die druk bezig zijn met de start-up van nieuwe energiebedrijfjes.
Mensen van lokale initiatieven dronken een glas met vertegenwoordigers
van gemeentelijke energieloketten en netbeheerders. Iets wat een paar
jaar geleden nog een utopie leek, wordt langzaam maar zeker werkelijkheid; de energietransitie raakt steeds meer lagen van de bevolking, die
steeds beter elkaars taal begrijpen. En dat is heel hard nodig.
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‘De energietransitie
raakt steeds
meer lagen van de
bevolking die
steeds beter elkaars
taal begrijpen’
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Initiatieven die bezig zijn of plannen hebben om een project te realiseren met:
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Najaar 2015 verschijnt de eerste Energie
Monitor. De monitor biedt inzicht in
de stand van zaken rondom lokale duurzame energie. Hoeveel energie wordt
feitelijk opgewekt? Hoeveel partijen zijn
erbij betrokken en wat zijn de ambities?
Met de Energie Monitor laten we aan de
buitenwereld zien welke resultaten de
beweging boekt.

Voorwoord

biomassa

warmte

54

19

water

17

energiebesparing

153

Disclaimer: de gegevens zijn met veel zorg samengesteld door HIER opgewekt
op basis van informatie die verstrekt is door de lokale initiatieven zelf.
Peilmoment: mei 2015. Op de website van HIER opgewekt staan alleen
initiatieven vermeld die daarvoor toestemming hebben gegeven.

Dit magazine is een afspiegeling van de sprongen die in het hele land
worden gemaakt. Door de netbeheerders, door de landelijke en regionale
politiek en natuurlijk door de lokale initiatieven en coöperaties. Met zonen windprojecten, energiebesparingsprogramma’s en andere buurtinitiatieven. Lees bijvoorbeeld het artikel over de trend naar energieneutraal
verbouwen en de kansen die dit biedt voor lokale initiatieven. Of het
artikel over de bijzondere realisatie van het burgerwindmolenpark in Neer.
De beweging in lokaal duurzaam is onmiskenbaar; de energietransitie is
in volle gang.
Zoals je ongetwijfeld weet, is HIER opgewekt bedoeld voor alle lokale
duurzame energie-initiatieven. Of je nu groot of klein bent, ervaren of startend. We ondersteunen initiatieven met kennisbijeenkomsten, uitgebreide
kennisdossiers, een up-to-date inventarisatie en helpdesk. In HIER
opgewekt werken het HIER Klimaatbureau en ODE Decentraal samen
met ondersteuning van de drie grote netwerkbedrijven en de VNG.
Allemaal vol ambitie om de belangen van lokaal duurzaam te verdedigen
en de beweging verder te helpen. Allemaal met één gemeenschappelijk
doel: de energievoorziening veilig stellen voor de toekomst.
Namens het team van HIER opgewekt wens ik je veel leesplezier en
inspiratie toe. We ontmoeten je graag weer bij een van de bijeenkomsten
die we dit jaar organiseren, en zeker bij het Evenement HIER opgewekt
op 20 november 2015 in Den Haag.
HIER opgewekt
Bart de Voogd
Directeur
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Windpark

KLOOSTERLA NDEN
coöperatie en energieleverancier slaan de handen ineen

Windpark Kloosterlanden in Deventer ontstond uit een samenwerking tussen
energiecoöperatie Deventer Energie en energieleverancier Pure Energie.
Het net opgerichte Deventer Energie kon van zo’n groot project alleen maar
dromen. ‘Als klein initiatief hadden we dit windpark zelf niet van de grond
gekregen’, aldus Deventer Energie.

Pure Energie, onderdeel van duurzaam
energiebedrijf Raedthuys, was serieus
op weg met de projectvoorbereiding
van het windmolenpark langs de A1 bij
Deventer toen de gemeente besloot dat
zij moest samenwerken met bewoners.
Zo werd energiecoöperatie Deventer
Energie begin 2013 door Pure Energie
benaderd voor een samenwerking. Jan
de Vries, directeur bij Deventer Energie:
‘De gemeente vond het belangrijk om
bedrijven en bewoners te laten participeren, vanwege de weerstand tegen
windenergie. Daarnaast wilden ze dat er
voor minimaal 25 procent een nietcommerciële partij meedeed. Omdat de
gemeente Deventer een van de initiatiefnemers is van Deventer Energie, kwam
Pure Energie al gauw bij ons terecht.’

over deventer energie

Energiecoöperatie Deventer Energie is opgericht in oktober 2012 en telt
circa 200 leden en 40 tot 50 klanten. De coöperatie streeft naar groei.
De coöperatie geeft voorlichting over energiebesparing in de bestaande
woningvoorraad, als gemeentelijk energieloket. Deventer Energie heeft
enkele betaalde parttimers in dienst, aangevuld met veel vrijwilligers.

over pure energie

Energieleverancier Pure Energie levert echte groene energie die ze zelf
opwekt met windmolenparken en zonneprojecten in Nederland. Pure
Energie is een merk van Raedthuys, die al meer dan twintig jaar actief is in
de energiemarkt als ontwikkelaar en beheerder van windmolenparken. Pure
Energie is in 2014 en 2015 uitgeroepen tot groenste energieleverancier
van Nederland door onder andere de Consumentenbond, Greenpeace en
Natuur & Milieu.

Zakelijk organiseren
‘Als je burgers wilt laten participeren,
heb je als energiecoöperatie een enorm
voordeel’, zegt Marcel Bovenmars,
manager business development bij Pure
Energie. ‘Daarmee heb je de lokale

vertegenwoordiging op het gebied
van energie in één partij samengevat.
Deventer Energie was ook nog eens
goed georganiseerd met deskundige

De windmolens in windpark kloosterlanden...

2.3

megawatt
vermogen
per turbine

Links: Marcel Bovenmars. Rechts: Jan de Vries. Voor het fundament van de nieuwe windmolen.

85

mtr
masthoogte

jaarlijks

10 miljoen
kilowattuur
voor

2.700
huishoudens

mensen. Dat versnelde het proces.’ Voor
het project richtten de partijen een VOF
op legden ze afspraken formeel vast.
Deventer Energie is voor 25 procent
eigenaar van het park en krijgt daarmee
eveneens 25 procent van de opbrengst.
Pure Energie is voor 75 procent verbonden. De Vries: ‘We hebben alles grondig
financieel doorgerekend, want we wilden
voor een redelijk rendement participeren.
Onze coöperatie heeft een minderheidsbelang, maar wel vetorecht bij cruciale
beslissingen. Bijvoorbeeld als de molens
vervangen moeten worden.’

Wervingsactie
Deventer Energie zette voor de benodigde 4 ton een crowdfundingactie
op. De Vries: ‘Door aandacht in lokale
kranten en een brochure naar onze
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van steenoven
naar
stroomfabriek

wie
EigenWijkse Energie Coöperatie

wat
505 zonnepanelen op het dak van een oude steenfabriek

waar
Wijk bij Duurstede

Het is gelukt: de gedroomde
zonne-installatie op de voormalige
steenfabriek in de Utrechtse Bosscherwaarden wordt werkelijkheid.
De Eigenwijkse Energie Coöperatie
installeert deze zomer nog
505 zonnepanelen op het rijksmonument.

‘Met deze samenwerking hebben we voet aan de
grond met een serieus project.”
leden hadden we binnen zes maanden
het volledige bedrag binnen. Negentig
participanten investeerden in één of
meerdere aandelen van 250 euro. We
hebben door het aantrekkelijke rendement nooit getwijfeld of het zou lukken.
Wat ons wel verraste, was dat mensen
voor hoge bedragen meededen. Gemiddeld schafte men vijftien aandelen aan.
De participanten lenen ons het bedrag
en hebben recht op 50 procent van de
netto opbrengst. De andere 50 procent
gaat naar de coöperatie, die zelf ook
volledige zeggenschap over het project
behoudt.’

Elkaar aanvullen
Volgens De Vries was de politieke
ruggensteun cruciaal voor deelname.
‘Zonder die steun was het niet gelukt.
Sommige mensen in coöperatief windland vinden zo’n deal met een commerciële partij niks, maar wij hadden dit
windpark als klein initiatief zelf in geen
jaren van de grond gekregen. Met een
exploitant die te goeder trouw is, vinden
we deze samenwerking een goede
optie. We hebben nu voet aan de grond

met een serieus project.’ Andersom was
er voor Pure Energie ook wat te halen.
Bovenmars: ‘Energiecoöperaties zijn
een goede samenwerkingspartner als
je lokaal draagvlak nodig hebt, zoals bij
windenergie. En we konden gebruikmaken van het goede netwerk van Deventer
Energie. Ze kenden de gang naar de
gemeente en hebben lokale contacten.
Ons partnerschap is een goede mix van
aanvullende competenties.’

Lokale energiemarkt
Het park is inmiddels in aanbouw en
beide partijen zijn klaar voor de volgende stap. De Vries: ‘We gaan met onze
coöperatie als wederverkoper de lokale
energiemarkt op. Dat betekent dat we
de energie die vanaf deze zomer wordt
opgewekt in Windpark Kloosterlanden
gaan verkopen. Wij mogen zelf geen
leveringscontracten aanbieden aan onze
leden. Dat is de rol van Pure Energie als
energieleverancier.’ Bovenmars vult aan:
‘Ons gezamenlijke doel is om alle 10 miljoen kilowattuur uit de twee windmolens
op deze manier te verkopen als lokale,
duurzame stroom.’

Deventermodel
Voor Deventer Energie was dit het eerste serieuze project sinds de oprichting
in 2012. De Vries: ‘We zijn trots dat we
het hele pad hebben afgelegd en alles
organisatorisch goed op de rails hebben. Het was een klus die vroeg om een
combinatie van idealisme en zakelijke
nuchterheid.’ Pure Energie ziet met het
“Deventermodel” mogelijkheden voor
meer samenwerkingen elders in het land,
met lokaal draagvlak als gemene deler.
Bovenmars: ‘Het project met Deventer
Energie is een goed voorbeeld van hoe
een professionele ontwikkelingspartij
en een lokale energiecoöperatie de
handen ineen kunnen slaan.’ Volgens
Bovenmars is onderling vertrouwen de
sleutel tot succes. ‘Dat is de basis. Als je
oog hebt voor elkaars belangen, elkaar
respecteert en successen gunt, staat
niets meer in de weg. Wij zitten al sinds
de start van het project niet tegenover,
maar náást elkaar. Gelukkig maar, want
de komende twintig jaar exploiteren we
samen een windpark.’

•

De bijzondere monumentale steenfabriek
ligt midden in het rivierenlandschap en
heeft sinds 1923 vele stenen geproduceerd. Inmiddels is de fabriek in eigendom van stichting Utrechts Landschap
en is het een plek voor natuur, landschap
en cultuur.

Na een succesvolle startbijeenkomst
in oktober 2014 met onder andere een
presentatie van RTL4-weerman Reinier
van den Berg, waren alle panelen in

korte tijd gereserveerd. Op 3 november
werd SDE+ aangevraagd in fase 6.
Op 17 maart 2015 kwam na ruim 4
maanden wachten uiteindelijk de beschikking van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: de Stroomfabriek
krijgt 15 jaar lang exploitatiesubsidie.
Daarmee is het project rendabel: groen
licht dus voor de Stroomfabriek.
Inmiddels zijn de contracten getekend
geeft de coöperatie op 21 juni 2015 een
groot openingsfeest bij de werkende
Stroomfabriek.

leden binden met...

de energieambassadeurs

wie
Energie-U

meer lezen?

De EigenWijkse Energie Coöperatie wil
duurzaamheid aan dit rijtje toevoegen
en de fabriek nieuw leven inblazen: van
steenoven naar stroomfabriek. Het dak
heeft namelijk een perfecte ligging voor
zonnepanelen, met ruimte voor 505 panelen met een totaalvermogen van 130
kWp en jaarproductie van zo’n 120.000
kWh. De investering bedraagt ongeveer
€175.000 en wordt geheel met ledengeld opgebracht.

wat
Ambassadeurs-netwerk

waar
Utrecht

Van een buurman neem je sneller iets aan dan van een vreemde.
Daarom richtte coöperatie Energie-U samen met de gemeente
een netwerk van energieambassadeurs op: vijftig Utrechters die
hun stadsgenoten enthousiast maken voor energiebesparing.
De energieambassadeurs zijn inwoners die hun eigen huis al energiezuinig hebben gemaakt en zo enthousiast zijn dat ze anderen willen helpen
hetzelfde te doen. In elke wijk woont wel een energieambassadeur die zijn
buurt- en straatgenoten stimuleert om energie te besparen en ondersteuning biedt. Ook op informatieavonden van de gemeente en markten zijn
vaak ambassadeurs te vinden om buurtbewoners verder te helpen met
nuttige tips om energie te besparen.
Het netwerk van vrijwilligers is vier jaar geleden opgericht en is een
samenwerking van de gemeente en de coöperatie Energie-U, die de
vrijwilligers begeleidt. Rianne Bakker, projectleider van Energie-U: ‘De
energieambassadeurs helpen ons bij het organiseren van bijeenkomsten
en ludieke acties voor stadsgenoten om hen inzicht te geven in de mogelijkheden en zich te laten oriënteren. Inmiddels zijn we een hechte groep.
We leren veel van elkaar; de een is goed in organiseren en de ander weer
in spreken in het openbaar. We hebben één ding gemeen: we krijgen
energie van energie besparen.’

10

Goede
governance
sleutel
tot succes
Burgers nemen steeds vaker samen
het heft in eigen hand om zaken te
regelen die zij voor de kwaliteit van
hun leven belangrijk vinden. Zorgvuldig besturen of governance speelt
daarbij een belangrijke rol. Want als
je je organisatie niet goed inricht, is
de kans groot dat je initiatief na vijf
jaar niet meer bestaat. Hoe voorkom
je dit? Met heldere afspraken, aldus
Onno van Bekkum.
Waar moeten we eigenlijk aan denken bij
governance?
‘Governance gaat over het maken van afspraken met elkaar
waaraan iedereen zich houdt en over de wijze waarop je die
afspraken maakt en controleert. Dat klinkt heel eenvoudig, maar
is in werkelijkheid een lastige opgave. Energiecoöperaties bestaan immers uit heel veel verschillende typen leden met allerlei
verschillende ervaringen, belangen en opvattingen over hoe je
dingen organiseert en bestuurbaar houdt. Je wilt de kwaliteiten
en bijdragen van al deze mensen verbinden. Zonder dat er
bijvoorbeeld ruzie ontstaat.’

Moet je governance al vanaf de oprichting
meenemen?
‘Elke beginnende coöperatie start met nadenken over organisatie en structuur. Wat zijn onze doelstellingen? Welke rechten
en plichten hebben onze leden? Betrekken we ze vooral via de
algemene ledenvergadering of stimuleren we ook deelname
aan werkgroepen en commissies? Deze zaken hebben alles te
maken met governance.’

Hoe leg je zaken gestructureerd vast?
‘De uitgangspunten en kaders van je coöperatie regel je in je statuten. Deze heb je niet blind gekopieerd van andere coöperaties,
maar passen bij de organisatie die je voor ogen hebt. ‘Doorleefde’
statuten noem ik dat. Leg ook de waarden die de coöperatie
nastreeft vast en verbind er je gedragscode aan. Waarden mogen
economisch resultaat zijn, maar ook bijvoorbeeld eerlijkheid, transparantie en gelijkwaardigheid. Voorkom dat mensen doel en middel
- bijvoorbeeld duurzaamheid en geld - door elkaar gaan halen.
Belangrijkste is dat je ze onderling uitspreekt en elkaar eraan houdt.’

Welke rol heeft het bestuur in governance?
‘De kwaliteit van het bestuur is het belangrijkste onderdeel van de
governance. Een goed bestuur is besluitvaardig en moet leden,
vrijwilligers, eventuele werknemers, externe professionals en derde
partijen kunnen verbinden. Daarin maak je fasen door naarmate het
bedrijf professionaliseert en groeit. De eisen aan kwaliteiten binnen
je bestuur veranderen en je wilt het bestuurlijk functioneren borgen.
Dat doe je door evaluatiemomenten op te nemen, bijvoorbeeld via
een time-out of een evaluatie na anderhalf jaar. Zat iedereen inderdaad met goede bedoelingen aan tafel? Ontbreken bepaalde vaardigheden? Ook de statuten zou je standaard twee jaar na oprichting
onder de loep moeten nemen.’

Nog aanvullend advies?
‘Goede governance op papier is niet zaligmakend. Het gaat om
het dagelijkse bewaken van het coöperatieve “vuur”: zorgen dat
iedereen graag mee wil en blíjft doen. Je wilt voorkomen dat door
warrigheid doorgroei uitblijft en vrijwilligers, leden en belanghebbenden langzaam hun enthousiasme en energie kwijtraken!’

meer lezen?
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Lochem Energie

governance
volgens...

nico groen ‘Binnen een energiecoöperatie heb je te maken met verschillende
mensen die niet allemaal hetzelfde willen. Om dit in goede banen te leiden is
goed bestuur nodig. Belangrijkste zaken zijn het positioneren van de ALV, het
professionaliseren van de uitvoeringsorganisatie en het opnieuw samenstellen van het bestuur, omdat je na de oprichtingsfase een mix van verschillende
professionele kwaliteiten nodig hebt. Op onze ALV vertellen we in detail wat
we bereikt hebben en waar het geld naartoe is gegaan. Daarnaast organiseren
we extra ALV’s, themavonden en werkgroepen om nieuwe ideeën te ventileren
en leden te betrekken. Zo heeft de werkgroep Elektrisch Vervoer inmiddels tien
deels gesubsidieerde auto’s opgeleverd die leden via internet kunnen boeken.’

DE Unie, NLD en VEC

Wat vinden bestuurders van koepelorganisaties van
governance en wat zijn volgens hen belangrijke kwesties? Aan het woord zijn brendan de graaf van DE Unie,
johan ten brinke van Noordelijk Lokaal Duurzaam en
jan snelders van Verenigde Energiecoöperaties
Noord-Brabant.
‘Gooi het begrip governance alsjeblieft overboord en noem het gewoon “zorgvuldig handelen”. Want
dáár gaat het om. Anders maak je het groter dan het is.
Leg ook juist niet té veel vast in structuren en documenten, want dit beperkt je. Zorg ervoor dat de mensen die
je coöperatie besturen het juiste morele kompas hebben.
Dat is het allerbelangrijkste. En maak het functioneren
van bestuurders bespreekbaar.’

de graaf:

ten brinke: ‘Belangrijk is een goede balans tussen
professionals en vrijwilligers. En dat je organisatie en bestuur zo inricht dat je mensen faciliteert en niet dirigeert.

Anders rem je het initiatief af en verdwijnt de betrokkenheid
en het draagvlak bij vrijwilligers. Daarom proberen wij altijd
eigen invulling van mensen te stimuleren. Bijvoorbeeld door
het organiseren van inspiratie- en thema-avonden voor alle
leden van de verschillende coöperaties.’
snelders: ‘De projecten die coöperaties organiseren voor
de gemeenschap moeten goed geregeld zijn. Belangrijk is
om de opdrachtgever, die bestuurt en controleert, goed te
scheiden van de opdrachtnemer die uitvoert. Dit doe je met
governance. Uitdaging vervolgens is om actieve leden te
stimuleren zonder te veel te dicteren en te sturen. Zo komt
het volledig uit henzelf en blijft je het dichtst bij hun persoonlijke motieven. Het bestuur geeft hier vervolgens wel of
geen groen licht voor met daarbij de coöperatieve missie als
toetsingscriterium. Zo ondersteunt de VEC Noord-Brabant
lokale energiecoöperaties om hun visie en missie te vertalen
naar een passende strategie waar governance onderdeel
van is.’

Vallei Energie
lex hoefsloot: ‘Goed bestuur is pas sinds anderhalf jaar een issue. Aanleiding was dat bestuursleden een paar gesubsidieerde klussen kregen van
gemeenten en provincie. Dit was volledig transparant geregeld, maar riep wel
vragen op over integriteit. We hebben daarom besloten om bestuur en uitvoering zoveel mogelijk te splitsen. Zodra professionele expertise nodig is, huren
we betrokken zzp’ers in. Nu zijn we volledig transparant richting onze leden
en andere partijen. Zo blijft het voor iedereen duidelijk dat we echt een ideëel
doel voor ogen hebben.’
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werken aan

Virtuele aansluiting:

warmte
Burgers en bedrijven spelen een steeds actievere
rol in de energievoorziening. Ze werken hard aan
collectieve zon- en windprojecten, en ook lokale
collectieve warmte lijkt in opkomst. Op diverse
plekken in Nederland doen initiatieven ervaring op.

glastuinbouw. Directeur Maya van der
Steenhoven van het programmabureau:
‘Waarom warm water lozen in de Nieuwe
Waterweg, terwijl tuinders en inwoners
die warmte goed kunnen gebruiken? Die
gedachte vormde het startpunt voor de
Warmterotonde: een stelsel van buisleidingen dat warmte naar het Westland en
steden als Rotterdam, Den Haag, Delft
en Leiden brengt.
Binnen de Warmterotonde werken we
aan een toekomstbestendig warmteconcept; een warmte-infrastructuur waarop
we steeds meer duurzame bronnen
kunnen invoeden. Denk aan aardwarmte,
power to heat en kleinschalige biomassa-WKK.’

Ruimte voor burgerinitiatieven

In Amsterdam werken bewoners rond
het Voltaplein aan plannen voor een
buurtwarmtenet met restwarmte van
de ijsbaan Jaap Edenbaan. Verderop in
Holendrecht willen Amsterdammers de
warmte van het nabijgelegen AMC en
een datacenter benutten voor verwarming van hun huizen. In het Overijsselse
dorp Hoonhorst verwarmt een houtgestookte kachel de kerk en horeca. In
Meppel voorziet lokaal energiebedrijf
MeppelEnergie een nieuwbouwwijk
van duurzame warmte en elektriciteit.
En in de duurzame wijk EVA-Lanxmeer
in Culemborg beheren bewoners en

bedrijven de warmtevoorziening via hun
eigen wijkenergiebedrijf Thermo Bello
BV. Oftewel: lokale collectieve warmte is
al volop in ontwikkeling.

De Warmterotonde moet ook ruimte
bieden voor lokale burgerinitiatieven
voor collectieve warmte, zegt Van der
Steenhoven. ‘We willen naar een warmteconcept waarin de klant centraal staat.
Dat betekent dat je ook moet openstaan
voor lokale burgerinitiatieven die hun eigen warmtevoorziening willen realiseren.
We hopen nu kennis op te doen om dit
in de toekomst goed te kunnen faciliteren. Het combineren van grote voorzieningen met kleinere projecten biedt veel
mogelijkheden. Een groot warmtenet kan
bijvoorbeeld als back-up dienen voor
kleine initiatieven of juist afzetzekerheid
bieden voor hun project.’.’

•

Warmterotonde
Ook in Zuid-Holland is warmte hot topic.
In het Programmabureau Warmte en
Koude Zuid-Holland werken 25 partijen
aan verduurzaming van het warmteverbruik in Zuid-Holland. Met als doel in
2020 14 procent van de gebouwen en
kassen te verwarmen met duurzame
warmte, gelijk aan de warmtevraag van
350.000 woningen en 1.000 hectare

simpel, duurzaam én
betaalbaar
Niet alleen initiatieven, maar ook netbeheerders werken hard
om de postcoderoosregeling te laten slagen. Liander ontwikkelde een virtuele aansluiting, waardoor geen dure tweede
aansluiting meer nodig is. Dat scheelt flink in de businesscase, die vooralsnog vaak negatief is. ‘Met de virtuele aansluiting is onze zonnecentrale weer een stap dichterbij’.
Bij aanvang van de regeling Verlaagd
tarief – beter bekend als de ‘postcoderoosregeling’ – was het verplicht
om de collectief opgewekte stroom
via een eigen aansluiting op het net in
te voeden. Gebruikmaken van een bestaande aansluiting op de locatie was
niet toegestaan. Tot grote onvrede van
veel initiatieven, want vaak is een extra
aansluiting technisch niet nodig. Een
locatie met een bestaande grootverbruikaansluiting heeft vaak voldoende
capaciteit om een zonne-installatie op
aan te sluiten. De extra aansluiting was
een fysieke oplossing voor een administratief probleem: de opgewekte stroom
van de productie-installatie moet apart
geregistreerd worden van het overige
energieverkeer dat via de aansluiting
loopt. Want alleen die stroom komt in
aanmerking voor het verlaagd tarief.

Virtuele aansluiting

meer lezen?

Dat kunnen we best anders oplossen,
vond Liander. Dus nam de netbeheerder het initiatief om samen met Netbeheer Nederland een andere oplossing
mogelijk te maken. Programmamanager lokale duurzame energie Maurice

Links: Henk Monshouwer, ValleiEnergie. Rechts: Maurice van Duijnhoven, Liander.
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pilot bij coöperatie ValleiEnergie

Terugleveren op bestaande grootverbruikaansluiting
Energiecollectieven die zonprojecten willen realiseren op daken met een grootverbruik
aansluiting hebben de verplichting een eigen terugleveraansluiting aan te laten leggen.
Een forse kostenpost waar ook een andere oplossing voor is. Liander heeft de ‘administratieve
oplossing’ uitgewerkt en vertaald in een illustratie. Deze oplossing bespaart collectieven veel
kosten en maakt het toch mogelijk om een eigen leverancier te kiezen.

Contract en
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Aansluitgegevens

¤
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fabriek
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Nr 12345678

Bestaande aansluiting
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Meet
Register
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Nr 87654321

Aansluitgegevens

Verbruik en
standen
collectief

LDE collectief

Meter 2

Liander ontwikkelde de virtuele aansluiting in samenwerking
met Netbeheer Nederland en deed een pilot bij verschillende lokale initiatieven, waaronder coöperatie ValleiEnergie.
ValleiEnergie maakt plannen voor een zonnecentrale 800 à
900 zonnepanelen op het dak van de grote tennishal Keltenwoud in Bennekom. Het is de bedoeling dat de installatie er
deze zomer nog komt. Mede-initiatiefnemer Henk Monshouwer: ‘Aan animo is geen gebrek; we hebben al 65 geïnteresseerden die gemiddeld zo’n 14 panelen willen afnemen.
Door onduidelijkheid rondom de btw en de tweede aansluiting heeft het project wel enige vertraging opgelopen.
De pilot met Liander kwam dan ook als geroepen. Dankzij

de aandacht voor de pilot hebben we zelfs al meer daken
aangeboden gekregen van bedrijven en gemeenten. Maar
daar gaan we pas mee aan de slag als dit eerste project
geslaagd is. De losse eindjes in de businesscase hopen we
later op te lossen. Met de virtuele aansluiting van Liander is
in ieder geval één probleem uit de wereld. En zijn we weer
een stap dichterbij realisatie van onze eerste collectieve
zonnecentrale’.
Naast de pilot in Bennekom is Liander bezig met pilots
van de virtuele aansluiting in Lochem, Voorst, Haarlem en
Alphen aan den Rijn.

EAN 2

Meet het opwek door
het collectief.

van Duijnhoven: ‘Met een dure extra
aansluiting jaag je initiatieven onnodig
op kosten en komen projecten niet van
de grond. Dus zijn we op zoek gegaan
naar een kostenefficiëntere oplossing.
De meest eenvoudige, een brutoproductiemeter, keurde het ministerie niet goed.
Met een brutoproductiemeter is het lastig om verschillende energieleveranciers
in één aansluiting te faciliteren.
Terwijl de twee verschillende gebruikers
– gebouweigenaar en coöperatie – wel
vrije leverancierskeuze moeten hebben.
Daarom maken we nu een aftakking
achter de bestaande aansluiting met
een aparte meter ertussen: de virtuele
aansluiting. Deze constructie is wel
officieel toegestaan. Voordeel van de virtuele aansluiting is dat er geen nieuwe,

kostbare kabels de grond in hoeven om
de aansluiting op het net te maken. We
hebben alleen een stuk kabel nodig om
de aftakking van de bestaande aansluiting te maken. We hoeven niet te graven
en er gaat geen extra koper de grond in.
De virtuele aansluiting is daarmee een
stuk simpeler en duurzamer dan een
extra fysieke aansluiting. Dat scheelt
initiatieven vaak een hoop kosten.’

Bescheiden prijskaartje
En behoorlijk ook. Waar een nieuwe
grootverbruikaansluiting al gauw zo’n
25.000 euro kost, hangt aan de virtuele
aansluiting een bescheidener prijskaartje van zo’n 4.000 tot 5.000 euro. Van
Duijnhoven: ‘Dat scheelt voor veel initiatieven een flinke slok op de borrel. Dan
nóg is het puzzelen om het financiële
plaatje van postcoderoosprojecten rond

‘De virtuele aansluiting scheelt initiatieven
veel kosten’

te krijgen, maar we hopen de drempel
hiermee in ieder geval een stuk te verlagen.’ Ook andere netbeheerders kunnen
straks aan de slag met de modelaansluiting van Liander. Toch blijft het wel
maatwerk, zegt Van Duijnhoven. ‘Hoewel
we dat niet hadden verwacht, blijkt de
aftakking niet bij elke aansluiting zomaar
mogelijk. Soms is de aanleg of de transformator niet geschikt om een aftakking
te maken. We raden initiatieven daarom
aan om in een vroeg stadium contact op
te nemen met hun netbeheerder. Mocht
een virtuele aansluiting geen optie blijken, dan denken we graag mee over een
alternatieve oplossing of locatie.’

Marktplaats voor daken
Om die belofte kracht bij te zetten,
lanceert Liander binnenkort een nieuw
platform: Duurzame Dakdelers. Het landelijke platform moet dakeigenaren en initiatiefnemers voor zonne-installaties bij elkaar
brengen. Van Duijnhoven: ‘We bemerken
nog wel enige koudwatervrees bij bedrijven
en gemeenten om hun daken voor langere
tijd beschikbaar te stellen. Met een paar
eerste pilots hopen we meer partijen zover
te krijgen.’ Waarom Liander zo begaan
is om lokaal duurzaam tot een succes te
maken? ‘Als netbeheerder hebben we tot
doel om de energievoorziening te verduurzamen. We willen de energietransitie mede
mogelijk maken. De lokale beweging draagt
hier enorm aan bij en daarin hebben wij ook
een rol. Lokale duurzame projecten moeten

immers allemaal aangesloten worden op
het net. Onze taak is zorgen dat het net
voor iedereen toegankelijk, betrouwbaar,
betaalbaar en veilig blijft. Door de energietransitie in goede samenwerking met
lokaal duurzaam op te pakken, geloof ik
dat we de maatschappij op korte en lange
termijn kosten zullen besparen.’

•

meer lezen?
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En nu?

Onno van Bekkum, CO-OP Champions

‘We moeten oppassen dat de zuiverheid van de lokale duurzame beweging niet verdwijnt. Een gedragscode voor coöperaties zou daarbij
kunnen helpen. Het onderwerp governance wordt steeds belangrijker.’

Ron de Graaf, Hoom

‘Om lokaal duurzaam tot een succes te maken, is vertrouwen van de bewoners nodig. Komende jaren stellen de lokale
coöperaties samen met Hoom de relatie met bewoners voorop.’
Frits Verheij, DNV GL-Energie
‘Professionele samenwerking is belangrijk om lokale duurzame initiatieven van de grond krijgen. Zo’n vijftien à twintig jaar geleden zag ik
goede, kleine windturbinefabrikanten sneuvelen omdat ze individueel
concurreerden met de grote jongens in plaats van sámen te werken.
Helaas heb ik daarna nog vele vergelijkbare voorbeelden gezien;
doodzonde. Bundel de krachten. Dan blijft een stevige beweging over.’

Jan Willem Zwang,
Greencrowd

‘Lokale initiatieven
zetten zich vaak af tegen
de gevestigde orde, maar
je kunt niet alleen maar
tegen de stroom in blijven
zwemmen. Je hebt elkaar
nodig om stappen te
maken.’

Corien van den Haak, Energie-U

‘Uiteindelijk moeten we toe naar een nieuwe economie.
Ondertussen verliezen we onszelf nog weleens in de hectiek van alledag. Belangrijk is om steeds het einddoel
voor ogen te houden.’

Floor de Kleijn,
Duurzame Energie Koepel

Tom Jansen, Icasus

‘Netbeheerders, overheden en bewoners moeten gaan samenwerken
vanuit gezamenlijke doelen. Door
“empowerment” en bewustwording
zal de lokale duurzame beweging
substantieel vooruitgang boeken.’

‘We moeten terug naar de kern:
waarom zijn we de beweging ooit
begonnen? Om een duurzame
energietransitie tot stand te brengen. Hoe komen we daar en wat
hebben we daarvoor nodig? Dáár
moeten we het over hebben.’

Saskia ’t Hart, Holland Solar/zonnekeur

‘Veel mensen lopen tegen dezelfde problemen aan.
Daar kun je over klagen, maar het is beter om er iets
aan te doen.’

Frits Ogg, Windvogel
Jeroen Sanders, Enexis

‘ Om échte verandering teweeg te brengen is lef nodig. De stap van

nul naar lokale duurzame opwek is natuurlijk groot. Daarom is het
belangrijk om concrete tussenstappen te maken.’
Jurjen Algra, Greenchoice

‘Focus op één project en richt alle energie daarop. Een
eerste succes smaakt vaak naar meer. Dan begin je met
dubbel zoveel energie aan een volgend project.’

Adriaan de Boer,
gemeente Eindhoven

‘Coöperaties hebben vaak
goede ideeën, maar het
moet niet bij dromen blijven.
Maak ideeën concreet en
zorg voor een goed, doordacht verhaal.’

‘Technologie vormt
geen obstakel
meer. Nu wordt de
sociale kant steeds
belangrijker: hoe
krijg je het verhaal
tussen de oren bij
de burgers.’
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In 8 stappen
inzicht in de beste
businesscase
met de beslisboom zonneparken

Stel, je ziet kansen om een groot zonnepanelensysteem te realiseren.
Hoe weet je of het rendabel is? Waar begin je met de businesscase?
De Beslisboom Zonneparken, ontwikkeld in opdracht van HIER
opgewekt, geeft snel inzicht in de meest kansrijke opties. Daarna kun
je gericht aan de slag met het vormgeven van de businesscase.
Op dit moment zijn er drie hoofdroutes voor het vormgeven van een businesscase voor zonneparken:

Regeling Verlaagd tarief

SDE+

Salderen

Via de ‘postcoderoosregeling’ kunnen de
leden van een coöperatie die duurzame
energie opwekt korting krijgen op de
energiebelasting. Businesscases op basis
van deze regeling zijn moeilijk rendabel te
maken. Door de regeling te combineren
met lokale subsidies of op andere manieren de kosten te drukken (zoals meeliften
op een reeds geplande dakrenovatie) kan
de businesscase positief uitpakken.

De exploitatiesubsidie Stimulering
Duurzame Energieproductie garandeert
na toekenning gedurende 15 jaar een
(bijna) vaste inkomstenbron en biedt dus
veel zekerheid. Afhankelijk van de fase
waarin de subsidie is toegekend, kan het
projectrendement oplopen tot ruim 10
procent. Echter, door de populariteit van
de regeling is de SDE+ vaak overvraagd.
Subsidie aanvragen in een eerdere fase
biedt een grotere kans op toekenning,
maar levert wel een lagere vergoeding op.

Voor kleingebruikers is salderen nog zeker
tot 2020 mogelijk. Salderen houdt in dat
je zelf opgewekte stroom mag verrekenen
met de stroom die je afneemt. Dit levert
voordelen op voor de te betalen energiebelastingen, -opslagen en in sommige
gevallen ook de btw. Voor kleine systemen
is salderen verreweg de meest gunstige
keuze. Alleen is nog onbekend of salderen
ook na 2020 mogelijk blijft en in welke
vorm.

Op welk type
locatie komt je
project?
(schuin dak, plat
dak of veld)

Hoe groot wordt
de installatie?
(vermogen of
aantal panelen)
Is er een
bestaande netaansluiting met voldoende ruimte voor
het zonne-energiesysteem?
Is de locatieeigenaar actief
betrokken bij het
project?
Hoeveel van de
investering wordt
door de leden
gefinancierd?

Hoe complex
is het
project?

Inzicht in 8 stappen
Maar: welke optie past nu het beste bij jouw project? En welk rendement levert
dit ongeveer op? De Beslisboom Zonneparken aan de hand van 8 relatief
eenvoudige vragen direct een indicatie van mogelijke businesscases en het
rendement. De beslisboom maakt een afweging tussen de SDE+ (fase 5 t/m 8 in
2015), de postcoderoosregeling en salderen, en houdt rekening met eventuele
verkoop van het systeem na 10 tot 15 jaar.

In welke
provincie staat
je project?

meer lezen?

Op welke termijn
moet het project
uitgevoerd
worden?

De zoninstraling, en dus de opbrengst per kWp, varieert per geografische
locatie; aan de kust is meer zonlicht dan in het binnenland. De locatie van de
zonne-energie-installatie heeft daardoor invloed op de businesscase.

Het type locatie beïnvloedt de businesscase op verschillende manieren. Zo
is de omvang van de investering afhankelijk van de locatie; voor een veldlocatie is bijvoorbeeld vaak extra beveiliging nodig. Bij plaatsing op een dak kan
soms stroom geleverd worden aan de pandeigenaar, vaak gunstig voor de
businesscase. Daarnaast hebben systemen op platte daken vaak een lage
hellingshoek, om zoveel mogelijk vermogen op een dak te kunnen plaatsen.
Het type locatie beïnvloedt daardoor de energieproductie.

In het algemeen geldt: hoe groter het systeem, hoe lager de investeringskosten per kWp. Belangrijk voor de businesscase dus! Daarnaast is de omvang
van het systeem van belang voor de benodigde netaansluiting (klein- of grootverbruik). Ook heeft de grootte invloed op gebruik van sommige subsidies of
fiscale aftrekmogelijkheden.

Als er nog geen aansluiting is of als de bestaande netaansluiting onvoldoende capaciteit heeft, is een nieuwe aansluiting nodig. De kosten hiervoor
hebben effect op de businesscase.

Als er een goede relatie is met de locatie-eigenaar en deze actief is betrokken, kun je afspreken om (een deel van) de zonnestroom via de meter van
de locatie-eigenaar te verrekenen. Dit kan positieve invloed hebben op de
businesscase.

Het ingelegde ledenkapitaal vormt het eigen vermogen. Het deel dat niet
door leden wordt gefinancierd is vreemd vermogen; bijvoorbeeld een lening
bij de bank. De rente- en aflossingskosten die daarbij komen kijken beïnvloeden de businesscase.

Deze vraag heeft betrekking op de hoeveelheid tijd, kennis en ervaring (en
daardoor eventueel kosten) die nodig is om het project uit te werken. De
complexiteit heeft ook effect op de communicatie richting leden of andere investeerders. Deze vraag maakt een scheiding tussen businesscases die veel
werk en ervaring vergen en businesscases die relatief makkelijk uitgevoerd
kunnen worden.
Sommige opties hebben een lange doorlooptijd. Als een project op korte
termijn gerealiseerd moet worden, vallen deze opties dus af. Deze vraag heeft
met name invloed op complexere businesscases met een lange voorbereidingstijd en cases met SDE+ (rekening houdend met deadlines voor de
subsidieregeling).
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een dag uit het leven van...

werk

Stefan Vreeswijk uit Haastrecht

80 uur per week op zijn eigen Zorgboerderij
Cornelishoeve

Maandagochtend. Ik sta om half zes op om onze koeien te
melken en ontbijt daarna om half negen. Ik ontvang dagelijks
een groepje van acht mensen met een beperking die op onze
zorgboerderij komen werken voor hun dagbesteding. Ze helpen
ons vandaag bij het verzorgen van het vee en het machineonderhoud. Tussendoor nemen we pauze om samen koffie te
drinken en te lunchen.

daarnaast
1,5 uur per week penningmeester voor
Vereniging Waardstroom

project
windmolen realiseren

De groep werkt tot half vier, ikzelf tot half acht. Ik eet snel,
want om acht uur begint in onze boerderijkantine de
vergadering van onze vereniging Waardstroom, waarvan ik
penningmeester ben. We willen als collectief graag een grote
windmolen neerzetten maar helaas ving onze eerdere
vergunningaanvraag bij de provincie bot. Maar men zei wel:
‘Ga door en creëer draagvlak!’ Daarom bespreken we vanavond welke braderieën en markten we gaan bezoeken. En wie
bijvoorbeeld naar de Rotary en de vrouwenvereniging gaat,
omdat we naast wind ook graag andere vormen van
duurzame energie onder de aandacht willen brengen van
plaatselijke clubs en verenigingen.

Buurten
aan de macht

Verder bespreken we alle financiën en de subsidies die ik heb
aangevraagd. Ik heb onder meer succes geboekt bij Van der
Akkerfonds en Rabobank. Om 11 uur gaat het licht uit.
Morgen weer een drukke dag!

hier gebeurt het!

wie

VOLOP ZON BIJ
BERGEN ENERGIE

Bergen Energie

wat
vijf zonne-installaties

waar
in Bergen en in Egmond aan den Hoef

Bergen Energie is goed op dreef.
De coöperatie start in 2015
met de bouw van maar liefst vijf
productie-installaties.
In het eerste halfjaar van 2015 realiseert
de coöperatie twee projecten met de
postcoderoosregeling: Zonnedak Van
der Oord in Egmond aan den Hoef (310
zonnepanelen) en Zonneweide Bergerweg Fase 1 (582 zonnepanelen).
Zonneweide Bergerweg Fase 1 ligt op
een stuk voormalig industrieterrein van

circa 0,5 ha. Het eerste zonnepaneel
is geplaatst door de wethouder tijdens
een feestelijke kick-off, die live te volgen
was via internet. In een volgende fase is
ruimte voor nog eens 5.700 zonnepanelen. De coöperatie werkt nog aan de
vormgeving van de participatie-producten hiervoor, waarbij zo veel mogelijk met
eigen kapitaal van de leden zal worden
gefinancierd.
Inmiddels is Bergen Energie SDE+
subsidie toegekend voor 3 projecten
met in totaal 6.400 zonnepanelen. Deze

Buurkracht helpt buurtbewoners in het zadel om samen energie te besparen.
Want samen is vaak makkelijker, goedkoper en vooral: leuker. Buurkracht is
een initiatief van netwerkbedrijf Enexis Holding N.V., maar draait vooral om de
betrokken gemeenten, buurten en bewoners. ‘Samen maken we onze buurt
weer een stukje duurzamer.’

projecten worden in de tweede helft van
2015 gestart. Als eerste gaat project
Zonnedak Tervoort met 700 zonnepanelen van start in Egmond aan den Hoef.
Bergen Energie is opgericht in februari
2013 en heeft op dit moment 250 leden.
Doel is om volledig zelfvoorzienend te
worden met zelf opgewekte duurzame
energie. Daarom bouwt coöperatie de
komende jaren verschillende grote duurzame energie-installaties in de gemeente
Bergen en omgeving.

De Wijert-Zuid in Groningen is een
typische jaren-80-buurt. Dubbel glas
beneden, maar niet op de verdiepingen.
Wel geïsoleerde daken en spouwmuren,
maar geen vloerisolatie. Bewoner Frits
Visser is wijkambassadeur van de lokale
energiecoöperatie Grunneger Power en
zocht manieren om zijn buurt te verduurzamen. ‘Zo kwam ik terecht bij de
mensen van Buurkracht, die brede ondersteuning bieden aan buren die samen
aan de slag willen met energiebesparing.
Een mooie aanvulling op de activiteiten
van Grunneger Power, die zich vooral
richt op de opwek van zonne-energie.’
Met twee andere leden vormt Visser
een buurtteam. Samen proberen ze de
rest van de buurt enthousiast te maken
voor energiebesparing. Met ondersteu-

ning van Buurkracht verspreidden ze
brieven, flyers en posters onder alle
270 huishoudens, afgestemd op de
buurt en actie. Met succes: al 81 buren
hebben zich aangesloten bij Buurkracht.
En het belangrijkste: een hoop buren
hebben energiebesparende maatregelen
genomen. Visser: ‘Populair zijn zuinige
gelijkstroomventilatoren en vloerisolatie.
Ook hebben zo’n tien buren, inclusief
ikzelf, zonnepanelen geïnstalleerd met

hulp van Grunneger Power. Samen
maken we onze buurt weer een stukje
duurzamer.’

De buurt in beweging
In navolging van De Wijert zijn in Groningen nog vijf andere buurten aan de
slag met Buurkracht. Het enthousiasme
van buren en buurten werkt aanstekelijk,
volgens Marieke Wiersma van Grunneger Power: ‘De ene buurt is actiever

‘Buurkracht en lokale energiecoöperaties
vullen elkaar perfect aan’
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leden binden met...
dan de andere, maar Groningen is
flink in beweging. Ook voor Grunneger
Power als energiecoöperatie is Buurkracht een mooie partner. Wij willen
Groningers informeren over duurzame
opwek en energiebewuster maken. Op
Buurkracht-bijeenkomsten adviseren we
regelmatig over wat we kunnen betekenen op het gebied van zonne-energie,
náást energiebesparing. Daarin vullen
we Buurkracht, zoals Frits aangeeft,
mooi aan. En ook andersom, want de
behoefte verschilt immers per buurt.
Voor oude wijken met slechte isolatie is
energiebesparing prioriteit, terwijl voor
nieuwbouwbuurten eigen opwek van
duurzame energie vaak interessanter
is. Daarnaast zijn we bezig om collectieve zonneparken te realiseren via de
postcoderoosregeling, voor mensen die
zelf geen zonnepanelen kunnen of willen
leggen.’

De buurt werkt samen
Ook Buurkracht is blij met de samenwerking met lokale energiecoöperaties zoals
Grunneger Power, aldus Roel Woudstra,
manager van Buurkracht. ‘Coöperaties
zijn vooral gericht op de opwek van
duurzame energie en opereren vaak op
dorps- of gemeenteniveau. Energiebesparing moet je per huis aanpakken en
is veelal de stap vóór opwek. Wat je niet
gebruikt, hoef je immers ook niet op te
wekken. Daarom is het belangrijk dat
Buurkracht en lokale energiecoöperaties
samen optrekken, ieder vanuit de eigen
expertise.’ Daarnaast werkt Buurkracht
ook samen met het HIER Klimaatstraatfeest, de jaarlijkse energiebesparingswedstrijd waarin buren samen strijden
tegen andere straten in Nederland. ‘Natuurlijk een perfecte match’, zegt Woudstra, ‘want het HIER Klimaatstraatfeest
en Buurkracht zijn allebei gericht op
energiebesparing in de straat of buurt.
Het HIER Klimaatstraatfeest is voor
buurten een leuke manier om voor het
eerst kennis te maken met energiebesparing. Willen ze daarna verder, dan is
de stap naar Buurkracht zo gemaakt. De
samenwerking met het HIER Klimaatstraatfeest heeft zo al een hoop nieuwe
Buurkracht-buurten opgeleverd.’

De buurt bepaalt
Deelnemen aan Buurkracht begint met
het vormen van een buurtteam: een paar
enthousiaste ambassadeurs, zoals Frits
Visser, die de rest van de buurt willen
mobiliseren. Zij krijgen ondersteuning
van Buurkracht bij het organiseren
van bijeenkomsten en het maken van
promotiemateriaal. Een adviseur helpt
bepalen welke energiebesparingsmaatregelen het beste passen bij de huizen
en wensen van bewoners. Woudstra:
‘Dat kan spouwmuurisolatie zijn, maar
ook zoiets simpels als een besparende
douchekop. De buurt bepaalt.’ Op de
website kunnen deelnemers hun eigen
verbruik inzien en vergelijken met de rest
van de buurt. ‘Inzicht in je verbruik is een
belangrijk onderdeel van Buurkracht’,
zegt Woudstra. ‘Daarom krijgt iedereen
in de buurt een gratis slimme meter,
die laat zien wanneer in huis de meeste
energie gebruikt wordt. Zo trigger je
bewoners tot energiezuinig gedrag:
draaien ze de verwarming een stuk lager,
dan zien ze dat terug in hun verbruik. En
ze zien meteen hoe goed ze het doen
ten opzichte van de buren.’

‘Deelnemers kunnen
hun eigen verbruik
inzien én vergelijken
met de buren’

de coöperatiekaart
wie
Rijn en IJssel Energie

wat
coöperatiekaart

waar

geven we bovendien invulling aan onze
maatschappelijke doelstellingen; duurzaamheid én de partijen in en rond de
buurt samenbrengen.’ Sociale cohesie in
de buurt is precies de reden dat Buurkracht werkt volgens Woudstra: ‘Onderzoek laat zien dat buurtinitiatieven heel
effectief zijn in het creëren van draagvlak. Het vertrouwen in de buren is vaak
groter dan in commerciële partijen. En
wat bij de buurman werkt, werkt waarschijnlijk bij jou thuis ook.’ Buurkracht is
gratis en heeft geen winstoogmerk, maar
is vooralsnog alleen beschikbaar in het
verzorgingsgebied van Enexis. Als het
goed is, komt daar snel verandering in,
zegt Woudstra: ‘We zijn in gesprek met
collega-netwerkbedrijven Cogas, Alliander en Stedin over de het aanbieden van
Buurkracht in hun gebied. Samen kunnen we álle buurten in Nederland verder
helpen met energiebesparing.’

•

De buurt wekt vertrouwen
Een netwerkbedrijf dat zich richt op
energiebesparing, is dat niet tegenstrijdig? ‘Juist niet’, volgens Woudstra.
‘Minder gebruik van energie, betekent
ook minder transport via het net. Energiebesparing draagt dus bij aan een
evenwichtig energienet. Met Buurkracht

meer lezen?

Arnhem, Duiven, Rozendaal, Lingewaard,
Renkum, Rheden, Westervoort, Zevenaar,
Rijnwaarden en Overbetuwe

Simpel en doeltreffend voordeelpunten sparen met je coöperatiekaart. Dat is het aanbod voor leden,
klanten en projectparticipanten van
Rijn en IJssel Energie Cooperatie
(REIJE) die kosteloos deze
voordeelkaart ontvangen.
Met elke aankoop bij lokale duurzame bedrijven sparen de kaarthouders
punten. Ook investeren in een crowdfundingproject van REIJE levert punten op.
De spaarpunten kunnen ingewisseld
worden voor korting, en meerdere keren
per jaar biedt de kaart extra actievoor-

deel op een bepaald product of evenement.
Alleen bedrijven die groene energie gebruiken en een duurzaamheidsbeleid hebben,
kunnen deelnemen. Ook moet het bedrijf een
zelfstandige winkel in de regio hebben.
Uiteraard heeft ook de coöperatie voordeel
van de kaart. Van alle spaarpunten die een
deelnemer ontvangt, ontvangt de coöperatie
een gelijk aantal spaarpunten. Hiermee kan
REIJE het kaartsysteem financieren en
nieuwe duurzame projecten opzetten.
Win-win-win dus met dit bijzondere “loyaltyprogramma”: voor REIJE, haar leden én de
lokale duurzame bedrijvigheid.

een dag uit het leven van...

Noortje van Kleef uit Amsterdam
Als moeder van Famke (5) en Joep (3) begint mijn dag met wassen,
aankleden en ontbijten. Joris, mijn man, leidt vanmorgen studenten uit Oxford rond door Amsterdam. Ik breng Joep naar de crèche
en Famke naar school. We fietsen langs de Praxis, waar onze coöperatie straks 352 zonnepanelen op gaat leggen, samen met mensen
uit de buurt. Trots dat het na drie jaar zover is.
Vervolgens vertrek ik richting Haarlem voor mijn afspraak met
René Jansen. Hij is coördinator van het Servicepunt Duurzame
Energie dat Noord-Hollandse gemeentes adviseert bij het uitvoeren
van hun duurzame ambities. We bespreken een klantvraag van
mij; zeven Collectieve Zelfbouwprojecten vinden het lastig om een
duurzame exploitatie van hun WKO en zonnepanelenveld rond te
krijgen. Energieneutraal bouwen is een mooie ambitie van de gemeente Amsterdam, maar regelgeving maakt uitvoering lastig!
’s Middags breng ik Famke naar voetbaltraining. Altijd gezellig
langs de kant met andere Amsterdams ondernemers. Een paar
van hen zijn inmiddels ook deelnemer geworden in ons collectieve zonne-energieproject. Op de terugweg fietsen we langs de Oude
Houthavens in het westelijk havengebied met veel “lege” daken.
Terwijl er zoveel Amsterdammers zijn die zelf energie willen
opwekken, weet ik. Er is nog een wereld te winnen ...

werk
30 uur adviseur duurzame stedelijke
ontwikkeling en wonen

daarnaast
10 uur per week voorzitter van Bewoners
Energie Cooperatie GWL Ecostroom in
Amsterdam

project
352 zonnepanelen op het dak van de Praxis
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Samen verder
Netbeheerders & lokaal duurzaam

Bij de overgang naar een nieuw energiesysteem kunnen lokale
initiatieven en netbeheerders niet om elkaar heen. Gedeeld doel is
een duurzame energievoorziening in Nederland. Hoe zien Enexis,
Liander en Stedin hun relatie met de collectieven? ‘We willen
verduurzaming faciliteren. Niet de bottleneck zijn.’
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sanders : ‘Als je praat over klantgerichtheid hebben de
netwerkbedrijven een gigantische ontwikkeling doorgemaakt.
Tien jaar geleden hadden we aansluitingen, geen klanten. Wij
bepaalden wat goed was. Vervolgens kregen we interesse
in wat de klant wilde, maar hierbij keken we naar monitors of
statistieken. Kortom, nog steeds met een verrekijker. Nu gaan
we echt sámen met de klant ontwikkelen.’
Kruithof : ´Daarvoor moeten we onze wil niet opleggen, maar
als gelijkwaardige partner de dialoog aangaan. Dat is voor ons
ook best spannend, want we weten nog niet hoe ons nieuwe
inkomstenmodel eruitziet.’

onzekerheid
Hoe denken jullie dat de energiemarkt zich gaat
ontwikkelen?
van oorschot :

Marko Kruithof

jeroen sanders

vooroordelen
Hoe kijken netbeheerders en lokale initiatieven
naar elkaar?
Marko Kruithof ,

manager duurzame vernieuwing Stedin:
‘Netbeheerders worden toch vaak gezien als traditionele, logge
organisaties. Sommige initiatieven denken: we doen het zelf
wel. Zo hebben bewonersgroepen ons weleens gevraagd of ze
niet een stuk net kunnen overnemen. Onze eerste krampachtige
reactie was: dat mag niet van de wet. Je moet bij ons aankloppen! Het zit nog niet in onze natuur om elkaar te omarmen.
Terwijl we elkaar juist nodig hebben om verder te komen. Dan
moet je wel voor elkaar openstaan.
jeroen sanders , manager duurzaam Fudura, onderdeel van
de Enexis Groep: ‘Je kunt zeggen dat we aan het zoeken zijn
hoe we de relatie met de lokale initiatieven willen vormgeven.
Aan de ene kant zijn we nieuwsgierig, omdat deze initiatieven
een nieuwe weg inslaan die consequenties heeft voor de bestaande inrichting van de energievoorziening. Maar tegelijkertijd
gaan ze voor duurzaam, en dat zit ook in onze missie.’

jan van oorschot

toenadering
Belangrijk dus om het gesprek aan te gaan?
jan van oorschot ,

directeur klant & markt Liander: ‘Ja, zeker de
komende tijd zijn de collectieven nog afhankelijk van netbeheerders. En het vervelendst voor ons is als wij niet kunnen waarmaken
wat onze klanten willen. We willen verduurzaming faciliteren, niet
de bottleneck zijn. Daarom willen we weten wat er gebeurt in Nederland, zodat we erop kunnen anticiperen. Wat wij daarin kunnen
doen, is onszelf duidelijk presenteren aan de collectieven. Laten
zien wat onze motieven zijn én wat we kunnen betekenen. Daarvoor
is HIER opgewekt een dankbaar platform.’

‘Net als bij lokale initiatieven zit
duurzaamheid in onze missie’

´Één ding weten we zeker: het wordt anders.
Decentrale opwek zal doorzetten en we zullen minder fossiele
energie gaan gebruiken. Ik geloof ook dat burgercollectieven
daarin heel belangrijk zullen zijn én dat het nog een hele klus
wordt. Alleen weten we niet hoe en hoe snel het zal gaan.
Neem elektrisch vervoer. Zet dat door? Of gaan we op andere
brandstoffen rijden? En misschien wordt de opslagcapaciteit
van accu’s straks wel veel groter. Deze onzekerheden maken
ons werk lastig. Wij doen investeringen voor dertig tot veertig
jaar; we kunnen het niet maken om miljoenen euro’s gemeenschapsgeld uit te geven voor iets dat maar vijf jaar meegaat.
Daarom rekenen we scenario’s door. We nemen bijvoorbeeld
een gebied als Flevoland: wat verwachten we hier aan zonnepanelen, windmolenparken, warmtepompen, elektrisch
vervoer? Wat betekent dat voor het net? Waar is risico op
overbelasting?’
sanders : ‘De vraag naar elektriciteit zal in de toekomst blijven
toenemen, onder meer door verdergaande elektrificatie van de
energievoorziening. Om te kunnen voldoen aan deze vraag en
tegelijk te voorkomen dat ingrijpende netverzwaring nodig is,
investeren netwerkbedrijven in innovaties die het net steeds
slimmer maken. Nederland heeft een van de meest betrouwbare energievoorzieningen. We zijn er samen verantwoordelijk
voor deze voorziening in stand te houden. Wat betekent het
dan als groepen zich gaan onttrekken aan het net of leveranciers worden? En wat heeft dit voor effect op de kosten voor
degenen die wel op het net blijven? Dat zijn interessante maatschappelijke vraagstukken.’

verbinding
Wat kunnen netbeheerders en initiatieven voor
elkaar betekenen?
van oorschot :

‘Zonder samenwerking met de collectieven
weten wij niet wat onze toekomstige rol wordt. Hiervoor is
de verbinding via HIER opgewekt essentieel. Op onze beurt
kunnen wij de collectieven helpen om hun businesscases rond

‘We zien collectieven als gelijkwaardige partner’
te krijgen, bijvoorbeeld door ons in te zetten voor de virtuele aansluiting (in de regeling Verlaagd tarief, red.). En ook als je straks
allemaal kleine producenten krijgt, kunnen we een rol spelen. Want
zij willen misschien toch in verbinding staan met elkaar. Door onze
grote kennis van netten en distributie kunnen we dat faciliteren.
Daarin kunnen netbeheerders een betrouwbare partij zijn. We zijn
immers onafhankelijk en we hanteren het non-discriminatiebeginsel: we zorgen dat niemand wordt uitgesloten van elektriciteit en
gas. Dus onze oproep aan lokale initiatieven is: klop vooral bij ons
aan als je vragen of klachten hebt. Misschien kunnen we je helpen
of in de juiste richting wijzen.’
sanders : ‘Ook moeten we samen het lef hebben om écht aan de
slag te gaan. In Nederland zijn we goed in het maken van beleid. In
praten en voorzichtig pilots starten. Natuurlijk is de stap van nul naar
lokale duurzame opwek groot. Netwerkbedrijven kunnen ondersteuning bieden om die stap hanteerbaar te maken. Bijvoorbeeld door
lokaal interactief inzicht te bieden in verbruik en kosten, door te ondersteunen bij energie besparen en door samenwerkingsstandaarden en -modellen te ontwikkelen. Zo zorgt samen besparen tegelijk
voor meer sociale cohesie.’
omarming

Zien jullie de toekomst met vertrouwen tegemoet?
van oorschot :

‘Het is zeker een boeiende periode. Wat onze
rol precies wordt zal zich moeten uitwijzen. Dat hangt ook af van
de ruimte die we van de politiek krijgen. Maar naast onze kernfunctie – het brengen van gas en elektra – willen heel graag een
faciliterende rol spelen in de energietransitie. Onze bestaansreden
is immers niet de instandhouding van het net. Wij zijn er om te
zorgen dat iedereen altijd betaalbare toegang heeft tot energie. Als
die elders wordt opgewekt, dan moeten wij daarin mee.’
sanders : ‘Ja, want los van alle onzekerheden genieten we ook
enorm van de ontwikkelingen. De energievoorziening is een van de
belangrijkste levensaders van onze maatschappij. Het is fantastisch om te praten over de toekomst daarvan. Bovendien houden
we van ons vak en de veranderingen zijn koren op onze molen.
Daarom hebben we HIER opgewekt en lokaal duurzaam ook omarmd. Ik denk dat wij als netbeheerders een deeltje van de sleutel
in handen hebben tot de energievoorziening van de toekomst.’

•

meer lezen?
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Game
on!

hier gebeurt het!

DRIE
COÖPERATIES
REALISEREN
LIMBURGSE
WINDMOLEN

wie
burgercoöperaties Zuidenwind, Meerwind
en De Windvogel

wat
windmolen met een masthoogte van 100
meter en een vermogen van 2,5 MW

waar
Neer (Limburg)
In het Limburgse dorpje Neer gaan vanaf
2015 de wieken draaien van een nieuwe
burgerwindmolen. De molen is het resultaat van een bijzondere samenwerking
van drie burgercoöperaties: Zuidenwind,
Meerwind en De Windvogel.

Als lokaal initiatief heb je niet alleen met burgers te maken,
maar ook met overheden, bedrijven, energieleveranciers,
netbeheerders, woningcorporaties en financiers. Wat begint
met een mooi idee, kan zomaar stranden door onvoldoende
inzicht in ons complexe energiesysteem. TNO ontwikkelde
een serious game om hiermee ervaring op te doen.
Binnen een onderzoeksproject van het
programma Samenwerking Topsector
Energie en Maatschappij (STEM) brachten TNO en consortiumpartners de actoren in de energiewereld én de knelpunten
voor lokale initiatieven in kaart. Een
belangrijk struikelblok bleek onvoldoende
kennis van het systeem: hoe werkt de
energievoorziening en wie is waarvoor
verantwoordelijk. Daarnaast waren gebrek
aan verdienmodellen en consistente weten regelgeving bekende drempels. TNO
ontwikkelde een serious game om lokale
initiatieven het krachtenspel te laten ervaren, vertelt projectleider Marijn Rijken.

Waarom eigenlijk een game?
‘We zochten een manier om onze onderzoeksresultaten op te leveren. Duidelijk
was dat een onderzoeksrapport niet goed

zou aansluiten bij lokale initiatieven. Zo
kwamen we op het idee van een serious
game. TNO heeft daar veel ervaring mee
en belangrijker, een game past perfect bij
het doel: lokale initiatieven inzicht geven in
een complex systeem.’

Hoe werkt het?
‘Het is een strategisch rollenspel met
zeven mogelijke spelers: gemeente, energiebedrijf, netbeheerder, woningbouwcorporatie, lokale ondernemer en twee
energiecoöperaties. Doel is om de fictieve
gemeente “Voordendam” binnen zestien
jaar energieneutraal te maken. In vier
speelrondes die vier jaar vertegenwoordigen moeten de spelers samen het doel
zien te bereiken. Niemand kan dat alleen,
maar elke speler heeft ook een individueel
belang.’

Dus er moet samengewerkt
worden.
‘Juist. Spelers moet erachter komen welke
belangen de anderen hebben en hoe
ze die kunnen verenigen. Oftewel: het
bedenken van strategieën, samenwerken,
overleggen en slim onderhandelen. Het
effect op de leefbaarheid voor bewoners
speelt ook mee. Daarnaast beïnvloeden
externe gebeurtenissen het spel: lokale
verkiezingen, een kolenschandaal in
Colombia, een nieuwe CO2-tax. Dit geeft
het spel een interessante dynamiek.’

Is het lastig om de rollen te
spelen?
‘Je kunt ervoor kiezen je eigen rol te
spelen, óf je juist eens in te leven in de rol
een ander. De eerste ronde is even aftasten, maar in ronde twee kruipen mensen

helemaal in hun rol. Dan gaan ze gericht
onderhandelen, charmes in de strijd gooien en coalities smeden. Mooi om te zien,
want de strategieën liggen niet vast en
ontstaan echt vanuit de spelers.’

Hoe zijn de reacties?
‘Goed! We hebben het spel onder andere
getest op het Evenement HIER opgewekt. Mensen vonden het leerzaam en de
situaties realistisch. De reflectie achteraf
is misschien wel het belangrijkste. Dan
evalueer je samen wat wel en niet werkt
en wat je de volgende keer in het echt
anders zou doen. De game is eigenlijk een
versnelde voorbereiding op de praktijk.’

•

Consortiumpartners STEM-project

Verenigde Energie Coöperaties Noord
Brabant (VEC NB), Essent, Nuon,
Eneco, GDF Suez, Energie Nederland,
Netbeheer Nederland, Rabobank,
RVO.nl en TNO.

meer lezen?

Lokale energiecoöperatie Zuidenwind is
initiatiefnemer van deze windmolen die straks
jaarlijks ongeveer 4,5 miljoen kWh levert, goed
voor 1.200 huishoudens. Om het project meer
kans van slagen te geven, riep Zuidenwind
ondersteuning in van meer ervaren coöperaties
elders in het land. Met expertise en cofinanciering van Meerwind en De Windvogel
is het gelukt het project rond te krijgen.
De drie coöperaties zijn gezamenlijk eigenaar
van een nieuwe BV die is opgericht voor de
investering in en exploitatie van de burgerwindmolen in Neer. Alle drie de coöperaties
verstrekken met ledenkapitaal een lening aan
de nieuwe BV, die vanuit de windopbrengsten
met rente wordt afgelost. Zuidenwind heeft
het recht om – zodra ze door groei van het
aantal leden meer ledenkapitaal beschikbaar
heeft – de lening van de andere coöperaties
over te nemen. Hierdoor blijft het lokale karakter gegarandeerd en is het lokale rendement
schaalbaar.
Op dit moment is de bouw van de windmolen
in volle gang. Volgens plan worden in augustus de wieken gehesen en gaat de molen in
september stroom leveren.
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‘We willen de ANWB van
lokaal duurzaam worden’
ODE decentraal
Waarom afzonderlijk lobbyen, kennis
verspreiden, een netwerk opbouwen en
duurzame energie promoten, als je
het ook sámen kunt doen? ODE en
e-Decentraal bundelen de krachten
en gaan verder als één platform:
ODE Decentraal. We spraken met
kersverse voorzitter Siward Zomer
en vicevoorzitter IJmert Muilwijk.
ODE + e-Decentraal = ODE Decentraal.
Waarom deze fusie?
‘ODE was gericht op particulieren en coöperaties,
e-Decentraal enkel op coöperaties. Maar onze doelen en activiteiten overlappen grotendeels, en tijd is schaars. We horen
ook regelmatig dat de sector te versnipperd is. Door onze
krachten te bundelen creëren we meer duidelijkheid, capaciteit
en draagvlak. Voorheen waren we soms te klein om Den Haag
in beweging te krijgen. Nu vertegenwoordigen we ruim 12.500
leden. Daar moet de politiek wel gehoor aan geven.’

Muilwijk:

ODE Decentraal tourt deze zomer langs energiecoöperaties door heel Nederland.

Hoe pakken jullie de lobby aan?
zomer: ‘We richten ons vooral op zaken waarmee burgers tekort
worden gedaan. We willen toe naar een energiedemocratie, die
draait om burgers in plaats van financiële belangen. Lobby is daarvoor onmisbaar, want de sector is ontzettend gereguleerd.’
Muilwijk: ‘Als een wetsvoorstel tegen onze belangen in gaat,
komen we in actie. Daarvoor gebruiken we ons netwerk en soms
media. Nu de postcoderoosregeling niet haalbaar blijkt, blijven veel
mooie projecten op de plank liggen. Aan ons de taak om een regeling af te dwingen die wél werkt, zodat initiatieven verder kunnen.
Eigenlijk willen we de ANWB van lokaal duurzaam worden.’

Waarvoor mogen initiatieven jullie wakker
maken?
‘Voor kennis, ondersteuning en vragen. We helpen
particuliere leden op weg via de telefonische helpdesk. Daarnaast
verbinden we coöperaties, bijvoorbeeld op het gebied van windenergie. In Limburg heeft een beginnend initiatief een windmolen
geplaatst met een investering van een ervaren coöperatie. Door de
juiste partijen bij elkaar te brengen willen we zorgen dat geen enkel
initiatief mislukt door gebrek aan kennis of geld.’

zomer:

Wat is nodig om de beweging verder te brengen?
‘Kennis en kapitaal. HIER opgewekt vervult een belangrijke rol als kennisplatform, maar veel initiatieven kampen met een
tekort aan financiering. Grote energieleveranciers kunnen risico’s
spreiden, lokale initiatieven niet. Daarom willen we een revolving
fund realiseren waarin coöperaties en overheden samen investeren
om lokale projecten te financieren. Overheden hebben ook belang
bij de resultaten van lokale initiatieven. Met een gezamenlijk fonds
kunnen we méér in duurzame energie investeren met mínder risico.’

30 Gelderse initiatieven,
1 Community of Practice
In Gelderland hebben ruim dertig lokale duurzame initiatieven zich verenigd in
een Community of Practice (CoP). In de CoP delen ze kennis en ontwikkelen ze
oplossingen met één gezamenlijk doel: de Gelderse energietransitie mogelijk
maken. De CoP is een initiatief van de provincie Gelderland en lokale energiebedrijven, gefinancierd door het Prioritair Programma Energietransitie en het
Gelderse kennisprogramma DuurzaamDoor.
De meerwaarde van de Community of Practice volgens…

zomer:

Wat willen jullie initiatieven meegeven?
‘Denk groot, maar begin klein. Experimenteer eerst met
10 panelen, voor je aan de slag gaat met 10.000.’
zomer: ‘Realiseer concrete projecten. Te vaak blijft het bij alleen
een visie. Blijf niet praten, maar ga die zonnepanelen ook écht
leggen.’
Muilwijk:

Arien Scholtens van Duurzame
Energie-coöperatie Apeldoorn
(deA), deelnemer CoP
Eigen inbreng
‘Binnen de CoP zijn veel mogelijkheden
voor eigen inbreng; je kunt zelf aangeven
wat je wilt leren of ontwikkelen. Vanaf
het begin is benadrukt: de CoP is geen
feestje van de provincie, maar van ons
allemaal. Wel is het fijn dat de provincie
de organisatie op zich neemt; onze prioriteit ligt bij het realiseren van projecten
in Apeldoorn.’

elkaar schakelen. Toch vind ik het ook
belangrijk dat initiatieven hun eigen zaakjes regelen. Het is verleidelijk om altijd
samenwerking met anderen te zoeken.
Maar soms is het goed om wél opnieuw
het wiel uitvinden. Het is jóúw wiel.’

Contact met de provincie
‘Dankzij de CoP hebben we direct
contact met de provincie. Die luistert
goed naar wat lokale initiatieven nodig
hebben en heeft een subsidieregeling
in het leven geroepen, afgestemd op
onze behoeften. Daar had de CoP een
belangrijk aandeel in.’

Ervaringen delen

Links: Siward Zomer. Rechts: IJmert Muilwijk.

Het HIER klimaatbureau en ODE Decentraal hebben samen
de stichting HIER opgewekt opgericht. Samen slaan zij
de handen ineen om energieopwekking te vergroenen door
decentrale toepassingen te stimuleren en te versnellen.

‘Het uitwisselen van ervaringen was
voor ons de reden om aan te sluiten
bij de CoP. Je leert andere initiatieven
kennen en kunt ook buiten de CoP met

Campagne voeren
‘We hebben afgelopen jaar de campagne ‘Heel Apeldoorn Groen’ gevoerd om
klanten te werven. De provincie heeft

25.000 euro bijgedragen, op voorwaarde dat we onze ervaringen zouden
delen met de CoP. Sinds de campagne
hebben we 250 nieuwe leden. Doel was
500, maar dat was misschien wat ambitieus. Daarvoor moet je nóg intensiever
campagne voeren, wat leerzaam is voor
de hele CoP. We willen nu meer klanten
werven via lopende projecten.’

tip voor initiatieven:
‘Sluit niet bij alle netwerken aan,
maar maak keuzes. Zoek
samenwerkingspartners, maar
vergeet niet waar het echt om
gaat: duurzame-energieprojecten realiseren.’
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een dag uit het leven van...

Christoph Buter uit Bilthoven
Ruud Schuurs
Procesbegeleider CoP
Beweging van onderaf
‘De CoP stimuleert de beweging in
duurzame energie van onderaf. Het is
een platform van en voor initiatieven.
Koplopers, starters, maar ook stakeholders. Ook Liander hoort thuis in de CoP,
want als netbeheerder hebben ze veel te
maken met de gevolgen van decentralisering door coöperaties.’

Zelfstandig functioneren
‘Het centrale vraagstuk in de CoP is:
hoe kunnen initiatieven verzelfstandigen?
Uiteindelijk moeten ze autonoom kunnen
functioneren, zonder financiële steun
van de provincie. Daarom zijn zeven
coöperaties bezig met een gezamenlijke
aanvraag bij het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling, EFRO, om de
sprong naar zelfstandige bedrijfsvoering
te maken. Zo blijven initiatieven niet
afhankelijk van vrijwilligers, maar kunnen
ze gaan functioneren als bedrijf.’

Verdienmodellen ontwikkelen
‘Verdienmodellen zijn een belangrijk aandachtspunt. Verschillende werkgroepen
zijn hiermee bezig. Zo werken zo’n 25
coöperaties intensief aan businesscases
voor zonprojecten, zoals met de postcoderoosregeling, vaak met hulp van
een expert. Ik hoor dat coöperaties de
regeling zonder de CoP allang hadden
opgegeven. Andere werkgroepen gaan
over windenergie en energiebesparing.’

Minder versnippering
‘De CoP brengt ruim dertig initiatieven
bij elkaar. We horen regelmatig dat er
behoefte is aan minder versnippering.
Met behulp van het EFRO bouwen
we de CoP langzamerhand uit tot een
gezamenlijk serviceplatform dat diensten
aan deelnemers aanbiedt. Sommigen
deinzen daar, niet geheel onbegrijpelijk,
nog voor terug, want zij zijn juist een

coöperatie begonnen om niet onder een
koepelorganisatie te opereren. Daarom
is het belangrijk om dit als een ondersteunend, versterkend initiatief neer te
zetten, waarin coöperaties zelf zeggenschap hebben.’

tip voor procesbegeleiders:
‘Een goede CoP draait om de deelnemers. Schrijf niks voor, maar zorg voor
een concreet en praktisch programma
dat ontstaat uit de behoeften van de
initiatieven.’

financiert dan 25% met crowdfunding,
25% met subsidie en de rest via de bank.
Vaak loopt de crowdfunding zo goed dat
de bank niet eens nodig is.’

Voorzieningen delen
‘Voordeel van de CoP is dat initiatieven
voorzieningen met elkaar kunnen delen.
We hebben warmtecamera’s aangeschaft
om warmtelekken in huizen op te sporen.
De camera’s worden gedeeld binnen de
CoP, zodat initiatieven niet zelf hoeven te
investeren. We stellen steeds de vraag:
hebben andere coöperaties hier ook iets
aan?’

Verdiepen en verbreden
Carla Onderdelinden
van de provincie Gelderland,
initiatiefnemer CoP
Bereik burgers en bedrijven
‘De energietransitie is vooral een
opgave voor huishoudens en bedrijven,
doelgroepen die lastig te bereiken zijn.
Lokale energiecoöperaties staan daar
juist dichtbij en zijn daarom een waardevolle samenwerkingspartner. Door
hen te helpen, dragen we bij aan onze
duurzaamheidsdoelstellingen. Initiatieven
bleken vooral behoefte te hebben aan
kennis en financiële ondersteuning. Zo is
de CoP ontstaan.’

Co-creatie financiering
‘Financiering is voor veel initiatieven een
struikelblok. In co-creatie hebben we, vanuit de behoeftes van de CoP, oplossingen
ontwikkeld. Vooral de opstartfase bleek
lastig, wanneer de kosten voor de baten
uitgaan. Nu bieden we subsidie voor haalbaarheidsonderzoek en het ontwikkelen
van businesscases. Daarnaast krijgen
initiatieven moeilijk leningen door gebrek
aan eigen vermogen. Dat kun je deels oplossen met crowdfunding. Wij verdubbelen dat bedrag met subsidie. Een initiatief

‘In het begin bestond de CoP vooral uit
koplopers, inmiddels zijn ook starters
aangehaakt. Het ene initiatief is gericht
op één project, het andere trekt duurzaamheid juist breder naar bijvoorbeeld
zorg. Die niveau- en faseverschillen
binnen de CoP gaan goed samen. Er
ontstaan verschillende werkgroepen en
thema’s, verdiepend én verbredend. Beide zijn hard nodig om de transitie verder
te brengen.’

tip voor pROVINCIES:
‘Ga eerst praten met koplopers uit
de regio. Onderzoek waar zij
behoefte aan hebben en hoe je dat
als provincie kunt ondersteunen.
Een CoP en co-creatie kunnen
daarbij helpen.’

meer lezen?

werk
40 uur per week als general counsel bij
TIE Kinetix

Zoals iedere werkdag ontbijt ik samen met onze kinderen.
Eliane (12) fietst zelf naar school, Philip (6) breng ik met de
auto; zijn school ligt op weg naar mijn werk in Breukelen.
Onderweg zien we platte daken waar prima zonnepanelen op
kunnen worden gelegd. “Zonneplaneten” noemt Philip ze. Hij
denkt dat ze allemaal van BENG! zijn en ik laat hem graag in
die waan.

daarnaast
4 uur per week bestuurslid (secretaris)
en projectcoördinator bij Energiecoöperatie
BENG! (De Bilt)

project
Overdag bel ik kort met het waterschap De Stichtse Rijnlanden, dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie beheert, over het
contract voor de stroomafname. In februari ontvingen we
geweldig nieuws: de SDE+-subsidie is toegekend. Dat is de ene
geldstroom die een belangrijke pijler onder onze businesscase vormt. Nu nog goede afspraken maken over de andere
geldstroom.

1.000 zonnepanelen bij rioolwaterzuiveringsinstallatie

’s Avonds bezoek ik de ALV van Wijkvereniging Vogelzang, de
oudste (en leukste) wijk van Bilthoven. Met BENG! verzorgen
we een presentatie over onze activiteiten en ambities op weg
naar een energieneutrale gemeente in 2030. Een groeiend
aantal bekenden uit de wijk is inmiddels lid geworden van
BENG!. Een wijkgenoot die bij het KNMI in De Bilt werkt, vraagt
me of we ook daar op de daken zonne-energie kunnen opwekken. Een onverwachte ontmoeting die weer nieuwe energie
brengt!

leden binden met...

Groene mannen
in Apeldoorn
Hoe vergroot je je naamsbekendheid? En hoe verleid
je inwoners om energie bij jóú in te kopen? Energiecoöperatie deA uit Apeldoorn lanceerde hiervoor de
campagne ‘Heel Apeldoorn Groen’.
Basis van de campagne is een ludieke commercial met ‘de
groene mannen’ (nog te zien op www.heelapeldoorngroen.nl).
De commercial is vertoond tijdens het tien dagen durende
filmfestival in Apeldoorn, wat natuurlijk geweldige exposure
betekende. De groene mannen verschenen vervolgens op
diverse plekken in de stad, met bijvoorbeeld spandoeken of
om pakketjes met tuinkers uit te delen.

wie
deA

wat
publiekscampagne met grote variëteit in uitingen

waar
Apeldoorn

Daarnaast organiseerde deA verschillende acties. Tijdens diverse
evenementen konden bezoekers op de foto voor een ‘greenscreen’, waarna de achtergrond werd vervangen door bijvoorbeeld
een wind- of watermolen. De uiteindelijke foto’s werden gedeeld
via de facebookpagina van deA. Ook organiseerde deA een
‘stekkeractie’ om onder de aandacht te brengen dat de coöperatie
groene stroom verkoopt gemaakt van gft-afval. Vrijwilligers fietsten
achter de vuilniswagen aan en hingen groene papieren stekkers
met informatie aan de groene containers.

32

33

energieneutraal verbouwen

Lokale initiatieven hebben
alles in huis
over is geadviseerd. Dat mensen 10.000 euro investeren in
isolatie, zonder iets te doen aan kierdichting. Of dat juist de
kierdichting wordt aangepakt, maar de ventilatie niet. Met als
gevolg: een negatief rendement, ongezond binnenklimaat, en
ontevreden bewoners. Dat wil je voorkomen.’

Energieneutrale nieuwbouw, daar draaien we onze hand al niet meer voor om.
Een grotere uitdaging vormt de bestaande woningvoorraad, die in 2050 óók
volledig energieneutraal moet zijn volgens het Energieakkoord. Oplossingen zijn
er volop, onafhankelijk advies is er te weinig. Een gat in de markt voor lokale
energiecoöperaties, volgens Manuel den Hollander en Felix van Gemen.

Wat is daarvoor de oplossing?
van gemen: ‘Onafhankelijk advies. Van een partij die er geen
belang bij heeft om zoveel mogelijk spouwmuurisolatie of zonnepanelen te verkopen, maar een integrale, optimale oplossing
bedenkt die past bij de bewoner. Lokale duurzame initiatieven
zijn de ideale partij om die onafhankelijke adviesrol te vervullen.’

Manuel den Hollander en Felix van Gemen kennen elkaar uit
de wereld van lokaal duurzaam. Den Hollander is zelfstandig
adviseur lokale energie en coördinator van de Castricumse
energiecoöperatie CALorie, die energieneutraal verbouwen wil faciliteren. Van Gemen is naast bestuurder van de
Noord-Brabantse Coöperatie Cranendonck ook adviseur,
voor onder andere Energiesprong, een overheidsprogramma
dat zich inzet voor energieneutraal renoveren. CALorie was
een van de eerste lokale initiatieven die bij Energiesprong
aanklopte met de ambitie om energieneutraal te verbouwen. Samen werken Den Hollander en Van Gemen aan een
project om duizend woningen in Castricum energieneutraal
te maken.

Waarom juist lokale initiatieven?
‘De bouwsector is traditioneel, bij lokale initiatieven zit verandering juist in het DNA. Ze kunnen bemiddelen
tussen bouwers en bewoners en oplossingen stimuleren die tot
meer kwaliteit en tevredenheid leiden. Lokale initiatieven zitten
immers bij de bewoner aan de keukentafel en kunnen zich goed
verplaatsen in hun belevingswereld. Daardoor winnen ze eerder
het vertrouwen dan een commerciële partij. En lokale initiatieven zijn ook ná de verbouwing nog in de buurt voor nazorg en
advies over toekomstige mogelijkheden.’
van gemen: ‘Lokale initiatieven hebben vaak contact met
meerdere mensen in dezelfde buurt. Als één huis slecht geïsoleerd is, is de rest van de straat of buurt dat waarschijnlijk ook.
Door een complex vraagstuk gezamenlijk aan te vliegen, kun
je tot kwalitatief veel betere oplossingen komen. En vaak nog
goedkoper ook.’
den hollander:

Energieneutraal, nul op de meter…
energiebesparing is hot!
van gemen: ‘Klopt! Dat was een paar jaar geleden wel
anders. Toen was “energiebesparing“ vaak een verloren
werkgroep binnen een lokaal initiatief. Veel partijen realiseren zich nu dat je de energierekening kunt gebruiken om
woonwensen te vervullen. Met energiebesparing als middel,
niet als doel op zich.’
den hollander: ‘Oplossingen om energie te besparen zijn
er ook volop. Denk aan warmtepompen, HR++ glas, vloerverwarming, kierdichting, isolatie, led, zonnepanelen. Daarmee maak je een vooroorlogse woning nog energieneutraal.’

Hebben lokale initiatieven wel de juiste
expertise?

felix van gemen

Wat is nodig om bestaande bouw te
verduurzamen?
van gemen: ‘Een integrale duurzaamheidsaanpak met energiebesparing als essentieel onderdeel. Combineer zonnepanelen met dakisolatie en je bereikt dubbel zoveel resultaat.
Helaas horen we regelmatig dat daar van te voren niet goed

Manuel den Hollander

Felix van Gemen

van gemen: ‘In potentie zeker, en anders kunnen initiatieven
het in huis halen. Om goed te adviseren over energieneutraal
verbouwen heb je specifieke kennis nodig: Welke besparingspotentie heeft een type huis? Welke technieken en maatregelen
zijn er? Wat kost het? Wat levert het op? In Noord-Brabant ontwikkelen we met een groep coöperaties een uniforme adviestool die voor heel Nederland interessant kan zijn. Voor kennis
kunnen initiatieven terecht bij Energiesprong en Milieu Centraal.
Of ga eens kijken in een energieneutraal huis voor inspiratie.
Die kun je vinden via de community Huis vol Energie.’
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kansen voor energieneutraal verbouwen

15%

wie

7,3

miljoen woningen
zijn grotendeels

wat
zonnepanelen en energiebesparing op school

3/4

van de co2-uitstoot

niet toekomst-

in nederland wordt

van het energie-

bestendig

gebruik in woningen

veroorzaakt door

is voor warmte

woningbouw

Hoe maak je bewoners warm voor
energiebesparing?
van gemen: ‘Gebruik energiebesparing als middel om woonwensen te vervullen. Veel ouderen willen langer thuis blijven
wonen. Groeiende gezinnen hebben extra ruimte nodig. Weer
anderen willen comfort, geld besparen of hun huis verkoopbaar
maken. Allemaal wensen die goed te combineren zijn met besparingsmaatregelen. Die bewoners weer terugverdienen met
de besparing op hun energierekening.’
den hollander: ‘Vaak zijn mensen zich niet bewust van
wat ze willen. Ze kloppen niet uit zichzelf bij je aan omdat ze
spouwmuur-isolatie willen. Maar het kan de perfecte oplossing
zijn voor meer comfort in een tochtende woning. Aan initiatieven
de uitdaging om te achterhalen waar bewoners behoefte aan
hebben en welke oplossing daarbij past.’

‘Lokale duurzame initiatieven
zijn de ideale partij
voor onafhankelijk advies’

betreft zitten de initiatieven op de regiestoel. Burgers zijn juist op
zoek naar neutraliteit en transparantie. Hoe meer controle je hebt,
hoe beter je dat kunt leveren.’
van gemen: ‘Natuurlijk kun je wel samenwerkingspartners zoeken,
zoals de gemeente. Die zit met de handen in het haar om de
duurzaamheidsdoelstellingen te halen. In plaats van een extern
adviesbureau in te huren, kunnen ze ook met lokale initiatieven aan
de slag.’

Gratis en voor niets?
‘Liefst tegen een redelijke vergoeding. Als een lokaal
initiatief professioneel en onafhankelijk advies geeft, mag daar
best iets tegenover staan. De stap van vrijwilliger naar betaald
adviseur is misschien even zoeken, maar we zien dat initiatieven in
toenemende mate een vergoeding krijgen voor hun diensten. Daar
mogen initiatieven best assertiever in zijn: wees je bewust van je
eigen kracht en de meerwaarde die je levert aan partners. Dat mag
beloond worden!’
van gemen:

•

Kunnen lokale initiatieven dat met alleen
vrijwilligers af?
‘Om ambitieus met energieneutraal verbouwen aan de slag te gaan, denk ik dat initiatieven moeten professionaliseren. Dan moet je niet alleen in de avonduren, maar
de hele dag beschikbaar zijn. Bouwers zijn dat immers ook. Je
kunt taken uitbesteden aan commerciële partijen, maar wat mij

den hollander:

Boodschappen voor
een zonnedak

ouders, school en de lokale supermarkt

meer lezen?

waar
Delft

Door kinderen te betrekken bij
duurzaamheid op school, bereik je
vaak ook hun ouders. Met dat idee
bedacht Arthur Hilgersom samen
met nog een aantal ouders van vrije
school Widar uit Delft een bijzondere
constructie om het schooldak vol te
leggen met zonnepanelen.
Ze vonden samenwerking met de Delftse vestiging van EkoPlaza, die vanuit
MVO-betrokkenheid bereid was mee te
doen en risico te dragen. Zo ontstond een

charmante samenwerking tussen school,
ouders en supermarkt.
Ouders participeren in het zonneproject
door waardebonnen te kopen voor
250 euro per paneel en krijgen in ruil
daarvoor 300 euro aan boodschappen bij
deze biologische supermarkt. Per halfjaar
kunnen zij maximaal 50 euro aan bonnen
inwisselen. Hiermee is EkoPlaza gedurende drie jaar verzekerd van een bepaalde
mate van klantbinding en genereert direct
cashflow voor de investering in de zonne-

hier gebeurt het!

panelen. De school betaalt de zonnepanelen
via een leaseconstructie in tien jaar af. Na
afloop van de leaseperiode beschikt de
school voor de rest van de levensduur van
de panelen over gratis zonnestroom.
Tegelijk bieden de ouders een educatieprogramma voor school aan, waarin ze samen
met de kinderen een energiebesparingsplan
voor de school opstellen. Hierdoor bespaart
de school op jaarbasis 10 tot 20 procent
energie, onder andere dankzij een speciaal
vakantie- en weekendprotocol.

wie
buurtcoöperatie Duurzaam Garenkokerskwartier

COLLECTIEF ZONNEDAK OP
ERFGOED HET SEINWEZEN

wat
collectief systeem van 110 zonnepanelen op het dak van een
gemeentelijk monument

waar
Haarlem

Het Seinwezen is industrieel erfgoed uit 1914 en is in 2011 helemaal
verbouwd en verduurzaamd. Het is
de ontmoetingsplek van buurtcoöperatie Duurzaam Garenkokerskwartier,
die onlangs een collectieve zonneinstallatie op het dak realiseerde.
Het Seinwezen ligt vlak naast het spoor in
Haarlem en is behalve een gemeentelijk
monument ook een inspirerende plek om
te werken, vergaderen en ontmoeten.
Enkele buurtbewoners zagen kans om een
collectieve zonnestroominstallatie op het
dak te realiseren. De 110 zonnepanelen
zijn gereserveerd door 22 buurtbewoners,
die hiermee via de postcoderoosregeling

hun energierekening gaan verlagen. De
zonne-installatie is op 15 mei 2015 feestelijk geopend.
De buurtcoöperatie Duurzaam Garenkokerskwartier is in 2013 opgericht om
de samenhang in de buurt te verbeteren, onder andere door het gezamenlijk
inkopen van zonnepanelen. In 2013 zijn in
totaal 123 panelen op de eigen daken van
buurtbewoners geplaatst. De installatie
op het Seinwezen is het eerste collectieve
zonnedak dat de coöperatie realiseert.
Het project vormt aanleiding om nog meer
stadsgenoten te inspireren. De ambitie is
om in 2016 nog 16 gezamenlijke zonnestroomdaken te realiseren.
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Regionaal sa menwerken
aan energiebespa ring
In 2014 gingen gemeenten in 29 regio’s aan de slag
met het Ondersteuningsprogramma Energie van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
Energiecoöperaties spelen hierin een belangrijke rol.
‘Coöperaties zitten bij de burger aan de keukentafel’,
aldus Paul van Dijk, de regiocoördinator in Tilburg.
De VNG ontwikkelde het programma
om gemeenten te helpen bij het realiseren van de doelen uit het Energieakkoord (zie kader). Zij worden hierbij
ondersteund met een financiële bijdrage
die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar
stelde aan de VNG. Het programma is
deels gericht op energiebesparing in
de gebouwde omgeving, bedoeld om
particulieren te bereiken. Om energiebesparing bij particulieren te versnellen
werken binnen het programma verschillende partners samen: gemeenten,
energiecoöperaties en andere partijen
in de regio. ‘Die partners hebben elkaar
hard nodig’, zegt Lian Merkx, VNG-programmamanager energie. ‘Niemand kan
het alleen. Daarom faciliteren we een
landelijke aanpak. Via netwerkbijeenkomsten brengen we kennis en expertise bij elkaar en helpen we gemeenten
de vertaalslag te maken naar concrete
projecten in hun regio. Zo krijgt het
Energieakkoord een regionale en lokale
uitwerking.’

Putten uit ervaringen
Elke regio wijst een coördinator aan.
Voor de regio Zuidoost-Brabant is
dit Barbara Marcus, werkzaam bij de
gemeente Waalre. ‘We gingen met alle
gemeenten om tafel met de vraag: hoe
kunnen we onze aanpak organiseren?
We besloten van onderaf te beginnen:

wat leeft er al, wat zijn eerdere ervaringen? Vervolgens hebben we het
bestaande netwerk van de vijftien lokale
energiecoöperaties in de regio aangesproken. Zij hebben meegedacht over
een goede invulling van ons regionale
programma. Zo hebben we als gemeenten en energiecoöperaties samen
gekeken hoe we het geld goed kunnen
besteden. Inmiddels zijn veel concrete
projecten op gang geholpen.’

Ontmoetingen organiseren
Een van de projecten in Zuidoost-Brabant is de inrichting van een digitaal
energieloket (www.hoebespaarikenergie.
info). Marcus: ‘Hier kunnen bewoners
terecht met vragen over energiebesparing of duurzame opwekking.’ Voor
coöperaties in de regio organiseert Marcus regelmatig netwerkbijeenkomsten.
‘Zij gaven duidelijk aan dat ze vooral
lokaal willen blijven opereren, maar wel
met ondersteuning van elkaar. Daaraan
geven we met deze ontmoetingen vorm.’
Daarnaast hadden coöperaties behoefte
aan deskundigheid, zoals kennis van
techniek of marketing. Marcus: ‘Dat
leidde tot een nieuwe regeling die sinds
1 januari 2015 open is. Energiecoöperaties, maar ook wijkverenigingen en ketens van bedrijven, kunnen een financiële
bijdrage van maximaal 2.500 euro aan-

Wat is een Green Deal?

Met Green Deals geeft het kabinet ruimte aan vernieuwende
initiatieven uit de samenleving om de overgang naar een duurzame
economie te versnellen. De Green Deal-aanpak is gericht op het
wegnemen van belemmeringen die bedrijven en andere partijen kunnen
tegenkomen bij de uitvoering. Meer informatie over Green Deals is
te vinden op rijksoverheid.nl/greendeal en ondernemendgroen.nl.
Lian Merkx, VNG

vragen voor de inzet van een deskundige
voor bijvoorbeeld een communicatieplan,
energiescan of vaststelling van een postcoderoosgebied.’ En daar blijft het niet
bij: initiatieven kunnen ook gebruikmaken
van de warmtecamera die de gemeente
Waalre aanschafte. ‘Die brengt isolatielekken in kaart’, vervolgt Marcus. ‘De
coöperaties kunnen de camera na een
korte cursus kosteloos lenen. Het is
zo’n succes dat ik de camera sinds de
aanschaf niet meer heb gezien!’

Aan de keukentafel
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het ministerie van

regio’s

BZK heeft

15
miljoen euro

393

gemeenten

beschikbaar gesteld voor
de periode

2014-2016

Coördinator voor de regio Tilburg is Paul
van Dijk, zelf werkzaam bij de gemeente
Tilburg. Van Dijk: ‘Wij gingen bij aanvang
van het programma met negen gemeenten aan de slag. We realiseerden ons
dat er nog veel meer om ons heen beweegt. Daarom zochten we partijen die
ons konden aanvullen.’ Van Dijk schreef
onder andere de veertien energiecoöperaties in de regio aan voor deelname.
‘We kregen van elke coöperatie commitment. Ze nemen niet allemaal even
actief deel; sommige kijken liever mee.
We vormen nu met een aantal coöperaties en externe partijen een alliantie. De
betrokkenheid van coöperaties is hard
nodig in het programma. Zíj zitten bij de
burger aan de keukentafel om onafhankelijk advies en informatie te geven. Dat

is de beste manier om bewustwording
te creëren.’ Maar ook de samenwerking
met andere partijen, zoals het bedrijfsleven, overheden en onderwijs is belangrijk, zegt Van Dijk. ‘Dat levert een breed
gedragen aanpak op waarin iedereen
zijn rol kan nemen.’

Beweging in gang zetten
De Tilburgse alliantie wil de afspraken uit
het samenwerkingsproces later dit jaar
in een Green Deal (zie kader) vastleggen. Van Dijk: ‘We willen de alliantie ook
na afloop van het VNG-programma in
2016 levensvatbaar houden. We concretiseren nu onze plannen en bepalen
wie verantwoordelijk wordt voor welke
projecten. We denken aan het opleiden
van energieambassadeurs en bedrijven
om het aanbod te verbreden. Ook het
opzetten van brede lerende netwerken
voor energiecoöperaties en andere
organisaties uit de regio staat hoog op
de wensenlijst. Kortom: er leeft genoeg
om mee aan de slag te gaan.’

zoveel mogelijk met coöperaties samen
te werken. We kunnen veel voor elkaar
betekenen. Ook met HIER opgewekt
hebben we de handen ineengeslagen,
om initiatieven te ondersteunen met kennis en expertise. Coöperaties zijn soms
huiverig voor samenwerking met de
gemeente. Maar als ze open het gesprek
ingaan, weet ik zeker dat de partijen elkaar vinden en tegemoet kunnen komen
aan ieders belangen.’

•

Energieakkoord

In september 2013 is door een groot
aantal partijen het SER Energieakkoord voor duurzame groei ondertekend. Doel van het akkoord is om
gezamenlijk te werken aan besparing
van energiegebruik, vergroting van
het aandeel duurzame energie en
vergroting van de werkgelegenheid.

Rol voor energie-initiatieven
Merkx hoopt dat energie-initiatieven hun
rol pakken. ‘Die ruimte is er absoluut in
dit programma. Lokale initiatieven hebben veel invloed op de bewustwording
van bewoners van hun energieverbruik.
Wij stimuleren gemeenten daarom om

meer lezen?
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Zelfvoorzienend

bij regen
en zonneschijn
Zonne-energie gebruiken wanneer de zon niet schijnt. Bijna 50
Gorinchemse huishoudens hebben de Nederlandse primeur:
zij slaan de energie op met een eigen accu en monitoren hun
opwek én gebruik. ‘De deelnemers zijn echte pioniers’, aldus
initiatiefnemer Stedin. ‘Hier wordt een klein stukje van de
energievoorziening van de toekomst nu al werkelijkheid.’

Robuust
De Gorinchemse nieuwbouwwijk Hoog
Dalem wordt wel “de wijk van de toekomst” genoemd: er is geen gasaansluiting, woningen gebruiken er enkel
elektriciteit, warm water komt van
een collectieve warmte-koudeopslag (WKO) en alle huizen hebben
een warmtepomp. Daarnaast wekken
de meeste zelf zonne-energie op. ‘Een
ideale proeftuin voor het testen van
slimme energiesystemen’, zegt Lisette
Kaupmann, innovator duurzaamheid en
vernieuwing bij Stedin. ‘Er is namelijk
een extra robuust elektriciteitsnet, en
dat geeft ruimte om te experimenteren.’
Marko Kruithof, manager duurzaamheid
en vernieuwing bij Stedin, vult aan:
‘Nederland staat aan de vooravond
van een energierevolutie, waarbij een

innovatief en betrouwbaar netwerk
onmisbaar is. Wij willen onze elektriciteitsnetten geschikt maken voor
transport in de toekomst. Energieopslag
is een van de innovaties die ons helpt
bij deze uitdaging.’

Snelweg
Wanneer huishoudens meer zonne-energie opwekken dan ze gebruiken, gaat de
overtollige energie terug naar het net.
‘Maar wanneer een hele wijk zonnepanelen heeft, kunnen te zware pieken
ontstaan’, legt Kaupmann uit. ‘Vergelijk
het met een drukke invoegstrook op de
snelweg. Je kunt de weg verbreden:
meer of zwaardere elektriciteitskabels
aanleggen. Maar dat is kostbaar. Een
alternatief is zorgen dat niet iedereen
tegelijk de snelweg op wil: energie

opslaan en vraag en aanbod sturen.
Technisch kan dat al. In Hoog Dalem
kijken we hoe het in de praktijk uitpakt
– vóór en mét bewoners.’

Virtueel
De eersten die zich vrijwillig aanmeldden voor de pilot waren Ron van Vliet
en Eric van der Ploeg. Sinds het najaar
van 2014 hebben zij zonnepanelen op
hun dak. ‘Ik wilde al zelf zonne-energie
opwekken, maar vond de aanschaf van
zonnepanelen te duur’, vertelt Van Vliet.
‘Dus toen deze mogelijkheid zich voordeed, was de keuze snel gemaakt.’ Van
der Ploeg vult aan: ‘Stedin liet deelnemers nadrukkelijk meedenken over de
aanpak. Belangrijk voor draagvlak.’ De
buurmannen kregen eerst slimme energiemeters. Deze geven per kwartier een

overzicht van het totale energiegebruik.
Daarnaast heeft elke ruimte en bijna elk
apparaat in huis een eigen zekering en
meet- en stuurpunt. Via twee speciale
apps kunnen ze de gegevens bijhouden
én apparaten bedienen. En dat leidde
tot interessante inzichten. Zo hadden
ze verwacht dat de jacuzzi en elektrische auto grootverbruikers waren. Maar
de computer bleek ook veel energie
te kosten. Omdat het wettelijk niet is
toegestaan om zelfopgewekte energie
zelf op te slaan, gaat deze eerst terug
naar het net en krijgt de accu stroom van
datzelfde net.

Rendement
‘De wensen en ervaringen van de
proeftuindeelnemers zijn belangrijk voor
ons’, zegt Daniëlle Nicolaas, woord-

voerder van Stedin. ‘We willen vraag en
aanbod goed op elkaar afstemmen om
piekbelasting te voorkomen. De energiebehoefte en participatie van klanten
zijn bepalend voor de snelheid van de
energietransitie. Daarom onderzoeken
we in hoeverre zij hun verbruiksmomenten willen aanpassen naar de opgewekte
zonne-energie en welke tools zij daarbij
nodig hebben. Het is voor de energiestromen op het net bijvoorbeeld het
gunstigst dat bewoners hun wasmachine midden op de dag laten draaien, wanneer de zon het meest schijnt. Maar als
dat hen niet uitkomt, dan zoeken we een
alternatief. Zoals in Hoog Dalem waar
we de mogelijkheden van lokale opslag
onderzoeken.’ Op 26 februari 2015 ging
het project officieel van start. Bijzonder
is de sectoroverstijgende samenwerking:
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Why, how, what
voor lokale initiatieven

All electric district

Het project in Hoog Dalem is een van de vijf proeftuinen van het Smart
Energy Collective. Hierin werken 26 bedrijven aan intelligente energienetten en -diensten. Hoog Dalem moet uitgroeien tot een all electric district:
een volledig elektrische woonwijk. Het project krijgt subsidie van de
Rijksoverheid en wordt getrokken door Stedin. Andere partners in deze
proeftuin zijn Bouwbedrijf Heijmans, telecomprovider KPN en technologiebedrijf ABB. Vanuit het Smart Energy Collective is een universeel
marktmodel ontwikkeld voor de toekomstige energiemarkt: het Universal
Smart Energy Framework (USEF). Hoog Dalem is de eerste van een
reeks internationale proeftuinen waarin USEF als standaard wordt toegepast. Zie ook www.smartenergycollective.com.

zo gaat Stedin over het net en KPN en
ABB over de accu, in house-technologie en app (zie ook kader). Inmiddels
is het systeem bij alle 50 deelnemers
geïnstalleerd ‘Zij zijn echte energiepioniers’, zegt Kaupmann. ‘Ze vinden het
leuk voorop te lopen in de ontwikkeling
en er zelf aan bij te dragen. Zonder hen
was dit project niet half zo veelbelovend en succesvol.’

Competitief
Dat tijdens het project iemand kan
meekijken naar de energiebewegingen
in hun huizen, stoort Van Vliet en Van
der Ploeg niet. Van Vliet: ‘We worden er
zélf wijzer van. We hebben een behoorlijke financiële aanmoediging gehad
en ik verwacht dat we ook nog eens
veel energie gaan besparen.’ De buren
vergelijken regelmatig de opbrengst van

hun zonnepanelen en hun energiegebruik. Daarbij gaat het er soms competitief aan toe. ‘Ik kijk steeds of ik meer
heb opgewekt dan Ron’, lacht Van der
Ploeg. Kaupmann vult aan: ‘Fascinerend
om te zien hoe de deelnemers dankzij
dit soort systemen betrokken raken bij
hun energiegebruik. Daardoor wordt hier
in het klein een stukje van de toekomst
werkelijkheid.’

•

Waarom is de ene organisatie wel succesvol en andere niet? Volgens
de ‘Golden Circle’ van managementgoeroe Simon Sinek kunnen organisaties op drie niveaus opereren: waarom je het doet (why), hoe je het
doet (how) en wat je doet (what). Volgens Sinek is onvoldoende antwoord
op de waarom-vraag vaak de reden dat écht succes uitblijft. Om mensen
te raken, moeten ze zich in jouw why kunnen herkennen.

why
how
what
Dus, waarom besta je als energiecoöperatie? Waar doe je het voor? Pas als
je dat overtuigend over kunt brengen,
geloven mensen écht in je initiatief. En
als iemand in je gelooft, oftewel dezelfde
overtuiging deelt, gaat hij of zij anderen
om zich heen ook hiervan overtuigen.
Zoals onze ouders al wisten: de beste
reclame is mond-tot-mondreclame.

Weet waar je voor staat
Geredeneerd vanuit vanuit de “Golden
Circle” volgt de “hoe” en het “wat” uit
het “waarom”. Bedenk dus éérst waarom
je als initiatief bestaansrecht hebt of
meerwaarde biedt. Is het goed voor het
milieu, bespaar je er geld mee of kun je
er gezamenlijk iets mee bereiken? Waarom is jouw initiatief actief?

Vertel een goed verhaal

meer lezen?

WHY een energieneutrale gemeente voor en door burgers en ondernemers
HOW samenwerking met voordeel voor iedereen
WHAT duurzame en financieel aantrekkelijke zonnepanelenactie met
gedeelde opbrengst, ook voor sportclubs

Als je je initiatief vervolgens uitlegt aan
mensen, begin je met het schetsen van
het waarom, van je toekomstbeeld. Want
als je mensen laat dromen, onthouden
ze je verhaal en je boodschap veel
beter. Na het “waarom” vertel je hoe je

je ambitie wilt realiseren. Begin dus niet
meteen met vertellen over het aantal
zonnepanelen dat je wilt neerleggen,
maar bind mensen op je werkwijze, de
manier waarop je het wilt aanpakken.
Pas daarna vertel je wat je precies aanbiedt. Door je verhaal op deze manier op
te bouwen, kun je je aanbod steeds variëren en aanpassen aan wat opportuun
is, terwijl je als organisatie consistent en
herkenbaar blijft.

De gouden cirkel van
Duurzame Energie Haaren
Duurzame Energie Haaren (DEH) werkt
volgens de drie cirkels van Sinek. Op
basis van het waarom (een energieneutrale gemeente voor en door burgers en
ondernemers) en het hoe (samenwerking met voordeel voor iedereen) hebben ze steeds verschillende campagnes.
Maar altijd met een consistent, simpel en
doeltreffend verhaal.
In een van de campagnes wordt het
“waarom” en “hoe” vertaald in een
aanbod voor collectieve inkoop van

zonnepanelen: ‘We streven naar een
energieneutrale gemeente voor en door
burgers en ondernemers. Dit doen we
door samen te werken met steeds voordeel voor iedereen. Daarom organiseren
we deze collectieve inkoopactie voor
zonnepanelen. Samen zonnepanelen
kopen is duurzaam én financieel aantrekkelijk, want het geld blijft niet op de bank
staan.’
In een andere campagne herhaalt DEH
het “waarom” en “hoe” maar vult het
“wat” op een iets andere manier in:
‘… daarom organiseren we een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen
en delen we de verkoop-fee die DEH
ontvangt met de kopers en met lokale
(sport)clubs, bedoeld voor duurzame
activiteiten.’

•

Met beide simpele boodschappen heeft
DEH grote respons geoogst en zichzelf
goed op de kaart gezet.

meer lezen? •
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HIER opgewekt
hét kennisplatform voor lokale duurzame energie-initiatieven

De energiewereld is in beweging.
Van centraal naar lokaal. Van fossiel
naar duurzaam. In heel Nederland
bloeien lokale duurzame energieinitiatieven op. Steeds meer consumenten vragen om groene stroom,
warmte en gas. Steeds vaker kiezen
ze ervoor om dit zelf op te wekken.
En steeds vaker doen ze dit samen.
HIER opgewekt gelooft in deze
lokale duurzame beweging.

pende thema’s, voor en door initiatieven.
Kennis die nog ontbreekt, ontwikkelt
HIER opgewekt samen met experts
en ervaringsdeskundigen. Dit gebeurt
in kennisclusters over zonneparken,
energiebesparing, wind (i.o.), financiering,
governance, samenwerken met gemeenten en samenwerken met netbedrijven.
De bevindingen zet HIER opgewekt om
in praktische kennisproducten en tools
voor initiatieven.

HIER opgewekt is hét kennisplatform
voor lokale energie-initiatieven. Zij kunnen
bij HIER opgewekt terecht voor kennis,
ontmoeting, zichtbaarheid en verbinding.
Er is een wereld te winnen als initiatieven
samenwerken en van elkaar leren. Dan
wordt er in de toekomst nog veel meer
energie HIER opgewekt.

ontmoeting

Stokpaardje van HIER opgewekt is het
jaarlijkse Evenement HIER opgewekt,
voor en door lokale duurzame initiatieven. Initiatieven, overheden, corporaties,
provincies en serviceverleners komen bij
elkaar voor een inspirerend programma
vol workshops, een informatiemarkt en
netwerkmomenten.

kennis

delen en ontwikkelen
Lokale energieopwekking vergt een
verandering in denken en doen. Initiatieven moeten veel processen opnieuw
uitvinden. Kennis en ervaring uitwisselen
is daarbij essentieel om verder te komen.
Want de knelpunten die het ene initiatief
ervaart, heeft een ander misschien al
opgelost. Op www.hieropgewekt.nl staan
ruim dertig kennisdossiers met uiteenlo-

900

bezoekers

evenement

door heel Nederland
HIER opgewekt gelooft in de kracht van
ontmoeting. Tijdens kennissessies door
heel Nederland komen initiatieven en deskundigen met elkaar in contact. Om van
elkaar te leren én elkaar te inspireren.

Er is een wereld te
winnen als initiatieven
samenwerken en van
elkaar leren
zichtbaarheid

naar de buitenwereld én elkaar
HIER opgewekt vergroot de zichtbaarheid van de beweging. Naar de buitenwe-
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reld, maar ook naar elkaar, door initiatieven te inventariseren en exposure te
geven op de website. In 2015 verschijnt
voor het eerst de Energie Monitor, die
laat zien hoe lokale energie-initiatieven in
Nederland er nu voor staan.

HIER
opgewekt

verbinding

tussen initiatieven,
bestuurders en experts
Initiatieven kunnen bij HIER opgewekt
terecht met al hun vragen. Weet HIER
opgewekt zelf het antwoord niet, dan
kent ze iemand die het wél weet. HIER
opgewekt heeft een stevig netwerk onder initiatieven, bestuurders en experts.
Dit zet ze in om mensen met elkaar te
verbinden, online én offline.
HIER opgewekt is een stichting,
opgericht door het HIER klimaatbureau
en ODE Decentraal. Samen slaan
zij de handen ineen om lokale energieopwekking te versnellen.
HIER opgewekt wordt mede mogelijk
gemaakt door Alliander, Fudura, Stedin
en de VNG.

•

150
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deelsessies

aanmelden:

voor en door lokale duurzame energie-initiatieven
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NHEC (NOORDHOLLANDSE ENERGIE COOPERATIE) NIEUWLEUSEN SYNERGIE NOVIOVOLTA O3ENERGIE (OIRSCHOT ORGANISEERT
OVERSCHOT) OOSTERHOUT NIEUWE ENERGIE OPGEWEKT IN CULEMBORG OPGEWEKT IN PURMEREND OPGEWEKT MAAS & WAAL
PEELENERGIE PEKELA DUURZAAM PIETERBUREN DUURZAAM REESTDALENERGIE REGGESTROOM RIJN EN IJSSEL ENERGIE ROEROMENERGIE SAMEN ZON SAMENSTROOM SCHIEDAMS ENERGIE COLLECTIEF SCHUYTGRAAF HEEFT ZON SLIM SOESTERKWARTIER
SOLAR CAMPUS PURMEREND SOLAR GREEN POINT SOLAR GREEN POINT - BATENSTEINBAD SOLAR GREEN POINT - DE GRUYTER
FABRIEK SOLAR GREEN POINT - DEN HAAG SOLAR GREEN POINT - HAARLEMMERMEER SOLAR GREEN POINT - HAASNOOT BRUGGEN SOLAR PACT RIVIERENLAND SOLARPARK DE KWEKERIJ SONENERGIE SPIJKERENERGIE STEDUM LOKAAL & DUURZAAM STICHTING 1 MILJOENWATT STICHTING BEDRIJVENPARK TWENTEKANAAL STICHTING DORPSMOLEN PINGJUM STICHTING DUURZAAM WATERLAND STICHTING DUURZAME ENERGIEPROVINCIE STICHTING ECLOZ STICHTING GROEN LICHT STICHTING WIEK STICHTING ZON
DEVENTER STICHTING ZONNE-ENERGIE WAGENINGEN SUNSHARES ASSEN SYNERGIE DE HÖFTE TEGENSTROOM THERMO BELLO
TIJD VOOR GROEN TRANSITION TOWN JOURE TRYNERGIE VEG VET! VRAGENDER INTEGRAAL DUURZAAM WAALRE ENERGIE LOKAAL
(WEL) WAARDSTROOM WAGENINGEN OP ZON WARMTEBEDRIJF ENECO DELFT BV WARMTEBEDRIJF ROTTERDAM WATERMOLEN
OVERSTROOM WATTSNEXT WEERTENERGIE WIDAR IN DE ZON WINDCENTRALE WINDPARK A7 WINDPARK BOMMELERWAARD A2
WINDPARK GOYERBRUG WINDPARK HAAFTEN WINDPARK HOUTEN WINDPARK NIJMEGEN-BETUWE WINDVOGEL WKC HOOYDONKSE
WATERMOLEN WWC ZAANSE ENERGIE KOOPERATIE (ZEK) ZECK ZEENERGIE ZEEUWIND ZET ZON IN NIJMEGEN ZON OP BALISTRAAT
ZON OP NEDERLAND ZON@SCHOOL ZONNECOÖPERATIE WEST-FRIESLAND ZONNEDAK VAN DER OORD ZONNE-ENERGIE IN OOSTERHESSELEN ZONNEPARK AMELAND ZONNEPARK NEDERLAND ZONNESCHERM A15 TIEL ZONNEVOGEL ZONNEWEIDE BERGERWEG 127 FASE 1 ZONNIG LIMBURG ZONVOGEL SALLAND ZONXNET ZUIDENWIND ZUIDERLICHT ZUMMEREPOWER

