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Inleiding 
 
In deze notitie ontvouwen we onze visie voor een Lokaal Duurzaam Energiebedrijf (LDEB) in Heeten. De term 
�“duurzaam�” is bewust toegevoegd om het concept te onderscheiden van andere lokale energiebedrijven 
(bijvoorbeeld een kolengestookte centrale). 
 
Met het oprichten van een LDEB gaan we een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van de SDH. 
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Onze droom is om Heeten te transformeren tot een energieneutraal dorp. 
 
In 2010 heeft Heeten deelgenomen aan het project �“Duurzame Dorpen�” van de provincie Overijssel en was daarbij 
één van de 4 prijswinnaars. Hierdoor geïnspireerd is begin februari 2011 de SDH opgericht. 
 
Wij hopen dat deze visie kan dienen als inspiratiebron voor ons dorp en/of voor andere dorpen. 
 
Met de SDH nemen we deel aan de themakring van de provincie Overijssel inzake een Lokaal Energiebedrijf. In 
deze kring is de vraag gesteld of de deelnemers een visie wilden indienen met betrekking tot dit onderwerp. Het is 
meer dan alleen een visie geworden; de belangrijkste overwegingen en tal van aspecten en aandachtspunten zijn 
ook in deze versie opgenomen. 
 
De naam HEETEC is een combinatie van Heet(en) E(energie) C(oöperatie) en is voorlopig onze werktitel. 
 
Deze visie is een werkdocument en correcties en aanvullingen zijn welkom. Ook al omdat wij niet alle benodigde 
kennis van de vele mogelijkheden in de technieken en toepassingen zelf in huis hebben. Anderzijds biedt ons dat 
wel de mogelijkheid breed te brainstormen over de verschillende oplossingen en toepassingen, zonder meteen 
geremd te worden door alle praktische beperkingen en/of vooroordelen. 
 
Ondanks het feit dat bij de samenstelling van dit document de grootst mogelijke zorg is betracht, zijn fouten 
en/of onjuistheden in de tekst, berekeningen en/of formuleringen niet uit te sluiten. 
 
Aan informatie uit dit document kunnen geen rechten worden ontleend. 
 

 
 
Hout 

 
 
Zonnepanelen 

 
 
Windturbine in de nok van een dak 
 

 
 
Doelstellingen 
 
Het belangrijkste doel van HEETEC is een bijdrage te leveren aan het energiezuiniger maken van Heeten en het 
meest energiezuinige dorp binnen de gemeente Raalte te worden. Daarbij gaat het niet alleen om de opwekking van 
energie maar ook om besparing van energie. 
 
Een aantal nevendoelen: 
1. Verlaging van de energiekosten voor de deelnemers in HEETEC. 
2. Verlaging naar de vraag van energie van de inwoners en bedrijven in Heeten door bewustwording en het 

stimuleren om energiebesparende maatregelen te treffen. 
3. Het realiseren van rendement voor de deelnemers uit hun investeringen. 
4. Het ten goede laten komen van de opbrengsten aan de Heetense gemeenschap en werkgelegenheid. 
5. Een bijdrage leveren om projecten voor alternatieve opwekkingsmethoden van energie mogelijk te maken. 
6. Het uitdragen van kennis en ervaring. 
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7. Een bijdrage leveren aan de verlaging van de uitstoot van CO2 d.m.v. alternatieve methoden, denk hierbij aan 
een elektrische buurtbus of het gebruik van biogas; 

 
Er zijn organisaties en bedrijven die de opzet en de exploitatie van HEETEC echter we willen optimaal gebruik 
maken van de kennis en kunde van bedrijven binnen de dorpsgrenzen van Heeten. 
 
 
 
Uitgangspunten 
 
Vooraf dient in beeld gebracht te worden welke 
energieopwekkende voorzieningen er binnen de 
dorpsgrenzen van Heeten aanwezig zijn zoals: 
1. Aardwarmte (warmtepompen met bodem als bron), 

geothermie (een algemene rekenregel is dat deze 
vanaf 1.500 woningen interessant is). 

2. Waterkracht zoals bij sluizen, stromend water. 
3. Waterbekkens, plassen e.d. voor koeling. 
4. Productiebossen voor houtverbranding. 
5. Is een WKO (Warmte Koude Opslag) aanwezig? 

Dat kan bij een gebouw zijn maar ook bij 
infrastructurele bouwwerken zoals viaducten e.d. 

6. Biomassa, biogas beschikbaar vanwege aanwezige 
bio-industrie, mest, gewassen, bijproducten. 

7. Is er een bron voor drinkwater binnen de 
dorpsgrenzen want met een warmtewisselaar kan 
daar warmte uit onttrokken worden. 

8. Stortplaats. 
9. Afvalverbranding. 
10. Gebruik maken van energieopwekkende installaties 

of restwarmte zoals koel- en vriesinstallaties, 
kassen (glastuinbouw) e.d. 

11. Een warmtenet zoals stadsverwarming. 

 
 
Illustratie voor maatregelen in de gebouwde omgeving 
 

In Heeten is reeds aanwezig: 
1. BMEC (het voormalige Biogreen) die energie of warmte kan leveren. Het was de bedoeling dat BMEC warmte 

ging leveren aan de nieuwe woonwijk �“Steenbrugge�” in Deventer. Aangezien er vertraging is in dit project is 
dit het moment om in contact te treden met de directie. Een groot voordeel is dat de afstand naar Heeten 
veel korter is dan naar Deventer. 

2. Het project Zonnekracht is van start gegaan. Hierbij worden 1.500 PV zonnepanelen aangeschaft. 
3. Er zijn enkele individuele voorzieningen zoals een horizontaal aardwarmtesysteem bij een varkensstal aan de 

Holterweg en bij de nieuwbouw van de Stellingmolen zijn diverse zonneboilers geplaatst. 
 
In Heeten zijn mogelijk kansen voor: 
1. (Mest)vergister bij boerenbedrijven. Onderzocht dient te worden of er al vergisters zijn danwel plannen 

daarvoor en deze combineren met het LDEB. 
2. In Heeten is veel buitengebied en dat geeft kansen voor windenergie. Een nieuw projectinitiatief is �“Onze 

Windmolen�”. 
3. Bij BMEC kan bijvoorbeeld een gasstation geplaatst worden voor particuliere auto�’s maar ook voor 

landbouwvoertuigen. Volgens publicaties gaat het bij BMEC om een biovergistingsinstallatie met een energie-
opwekkingsinstallatie met een capaciteit van bijna 2 MW elektrische energie. Vooraf dient onderzocht te 
worden wat BMEC kan leveren en welke (on)mogelijkheden er zijn. 
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4. Vanaf BMEC kan i.p.v. elektra op te wekken ook een warmtenetwerk aangelegd worden (een soort 
stadsverwarming) of een biogasleiding naar gemeenschappelijke complexen zoals het buurthuis, de 
basisschool, de sporthal, voetbal en tennis, het woonzorgcentrum e.d. 

5. De verkoop van CO2-rechten door het Netwerk Mestvergisting Zuid-Nederland is ook een mooi voorbeeld 
voor Heeten. Bij Netwerk Mestvergisting Zuid-Nederland werd voor het eerst in Nederland CO2-rechten 
ontleend aan biogasinstallaties op de markt verzilverd. Misschien iets voor BMEC?. 

6. Het is ook een mogelijkheid om bij de afnemers een warmtekrachtinstallatie op biogas te plaatsen en is een 
warmtekrachtinstallatie bij de boerderij(en) en/of BMEC niet nodig. 

7. Wellicht zijn er agrariërs die moeten stoppen maar die wel leverancier willen worden voor Groen Gas. 
8. Domotica (een ICT infrastructuur voor individuele huishoudens) zal in de toekomst een steeds belangrijker 

rol gaan spelen. Domotica kan een belangrijke bijdrage leveren aan de mogelijkheden om ouderen langer thuis 
te laten wonen. Met Domotica kan vanuit één centraal punt alles worden geregeld hetgeen ook een bijdrage 
kan leveren aan minder energieverbruik. 

 
Naast de eigen opwekking moeten we ook kijken naar 
oplossingen voor de opslag van energie middels 
batterijen, accu�’s e.d. In de opslag van energie is nog 
veel winst te boeken; op dit moment wordt veel 
geïnvesteerd en onderzoek uitgevoerd naar hoe energie 
tijdelijk op te slaan. 
 
Als elektriciteit wordt opgewekt met bijvoorbeeld 
zonnepanelen terwijl het niet direct nodig is dan gaat 
het naar het netwerk, terwijl het wel degelijk nodig kan 
zijn voor eigen gebruik in de nabije toekomst.   

 
BMEC (het voormalige Biogreen) in Heeten 
 

BMEC en Zonnekracht Heeten in cijfers 
 
Een huishouden verbruikt per jaar gemiddeld ca. 4.100 kW/h elektriciteit en 2.000 m3 gas. Als de cijfers van 
Enexis bekend zijn van het verbruik in Heeten dient gecheckt te worden of dit energieverbruik ook voor Heeten 
van toepassing is. Als een gemiddeld huishouden in Nederland uit ca. 2,3 personen bestaat en Heeten heeft ca. 
3.800 inwoners dan geeft dit ca. 1.650 huishoudens. 
 
De opbrengst van BMEC is bijna 2MW, hiermee kunnen ca. 500 huishoudens worden voorzien van elektriciteit. 
 
Met het project Zonnekracht Heeten is het doel om in 2011 in twee fasen in totaal 1.500 PV zonnepanelen aan te 
brengen bij particulieren, bedrijven en sociaal-maatschappelijke complexen. Als de totale opbrengst hiervoor per 
paneel 150 kWh/jaar is dit ca. 225.000 kW/h per jaar, ofwel het elektriciteitsverbruik voor ca. 55 huishoudens. 
 
Wanneer de cijfers van BMEC en Zonnekracht en het aantal huishoudens van 1.650 kloppen dan kunnen we in de 
elektriciteit voorzien voor ca. 555 huishoudens. Dat is niet genoeg maar wel een waardevolle stap. Als we voor alle 
huishoudens elektra willen opwekken is nog nodig 1.100 (huishoudens) x 4.000 kW/h = 4,4 MW. Mogelijk kan BMEC 
een hogere opbrengst genereren mits het binnen de bestaande vergunningen is toegestaan. Daarnaast kunnen we 
ook denken aan meer PV zonnepanelen, een windmolen en/of meerdere kleine windturbines. 
 
Heeten heeft ca. 1.650 huishoudens met gemiddelde energiekosten van �€ 165 per maand, dan betekent dat per 
maand een bedrag van �€ 272.250 en per jaar van bijna �€ 3.300.000. Daarbij zijn de kosten voor bedrijven, sociaal-
maatschappelijke panden e.d. nog niet meegenomen. 
 
Uiteraard dient het bovenstaand geverifieerd te worden maar het geeft wel een beeld hoeveel gelden Heeten 
uitgeeft aan energie; een LDEB heeft mede als doel hierin rigoureus verandering in aan te brengen. 
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Het is ook verstandig om alle bestaande complexen 
binnen de dorpsgrenzen te beoordelen en op de 
mogelijkheden voor bijvoorbeeld het aanbrengen van 
energieopwekkende systemen zoals zonnepanelen, 
windturbines e.d. 
 
Hier kunnen interessante ideeën uit ontstaan. In 
Heeten hebben we onderzocht of de bestaande 
(graan)silo van Zuid Oost Salland een energiebaken kon 
worden voor ons dorp. Zie hiervoor de afbeelding 
rechts. Helaas bleek dat de constructie van het gebouw 
niet geschikt is voor een functiewijziging zoals wonen in 
combinatie met gevels voorzien van PV zonnepanelen. 
 
We willen hiermee aangeven dat hier ook mogelijkheden 
liggen naast het aanbrengen van zonnepanelen op 
schuine- of platte daken. 

 
 
Een impressie van het energiebaken Heeten 

 
 
 
Kansen en voordelen 
 
Kansen voor HEETEC: 
1. Zodra de economie weer gaat aantrekken zullen de energieprijzen fors hoger worden. Het is niet ondenkbaar 

dat de volgende crisis een energiecrisis wordt. De huidige crisis is nog nauwelijks voorbij en de prijzen voor 
brandstof zijn al flink gestegen. Sommige adviesbureaus voorspellen een verdubbeling van de kosten voor 
energie binnen 6 jaar. 

2. Door lager energieverbruik vermindert de CO2 uitstoot. Er komt een CO2 tax; in sommige publicaties wordt 
gesproken over �€ 50 per ton kooldioxide. Een huishouden in Nederland stoot gemiddeld 4,5 ton CO2 uit, dit 
zou �€ 225 per jaar kosten. 

3. Woningen met een hoger energielabel hebben een hogere verkoopwaarde. 
4. Woningen met het energielabel G moeten vanaf 2015 beter geïsoleerd zijn en mogen anders niet meer 

verkocht worden. 
5. Klanten worden steeds kritischer. Ze willen exact weten waar de elektriciteit vandaan komt en hoe die is 

opgewekt. Dat kan een reden zijn om te kiezen voor een LDEB omdat een klant dan weet hoe het is opgewekt. 
6. De overheid zet in op het bereiken van doelstellingen zoals minder energieverbruik en een beperking van de 

uitstoot van CO2. Om dat doel te bereiken zullen tal van maatregelen door de overheid genomen gaan worden 
die nu nog niet bekend zijn maar mogelijk wel grote (kosten) consequenties zullen geven. Halverwege dit jaar 
komt de overheid met een extra belastingmaatregel om de stimuleringen mee te kunnen betalen/subsidiëren. 

 
In Heeten speelt het verenigingsleven een belangrijke rol en vele vrijwilligers zijn dagelijks actief. Het 
saamhorigheidsgevoel is in Heeten sterk aanwezig en daar past een HEETEC goed bij. 
 
De voordelen van HEETEC: 
1. Het kapitaal blijft in het dorp of in de regio, terwijl anders duurzame energie van elders wordt aangevoerd. 
2. Het uitvoeren van energiebesparingsmaatregelen en de ontwikkeling van duurzame energiemiddelen 

stimuleert de lokale werkgelegenheid. 
3. Het rendement op investeringen van de eigen spaargelden zal waarschijnlijk hoger zijn dan bij banksparen e.d. 
4. De mogelijkheid om invloed te hebben als bewoner van Heeten. 
5. Draagvlak binnen het dorp. 
6. Deelnemers de mogelijkheid bieden profijt te trekken van hun investering, bijvoorbeeld door lagere tarieven 

te hanteren dan de traditionele energiebedrijven of door een jaarlijks rendement over de financiële inleg. 
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7. Door een gemeenschappelijke aankoop en montage van bijvoorbeeld PV zonnepanelen kunnen interessante 
inkoop -, en montagevoordelen behaald worden. 

8. De productie van de energie vindt plaats op de plek waar de energie wordt verbruikt. Energieverliezen bij het 
transport worden minder. Ook wordt het systeem minder kwetsbaar voor uitval, omdat storingen 
waarschijnlijk beperkt blijven. 

9. Kleinschalige technologieën zijn duurzamer dan bestaande grootschalige energiesystemen zoals biomassa in 
de vorm van GFT-afval, zonne-energie, aardwarmte e.d. vanwege minder energieverlies bij het transport. 

10. Een lokale energievoorziening zal waarschijnlijk bijdragen aan een sociale cohesie. Gezamenlijk een LDEB 
opzetten versterkt lokale banden. 

11. Met een eigen lokale opwekking is men niet of minder afhankelijk van het Nutsbedrijf, de grillen van de 
overheid en soms onbetrouwbare leveranciers. 

12. Door het oprichten van HEETEC leveren we een bijdrage aan het beperken van de stijging van de 
energielasten. 

 
 
 
Financiering en organisatie 
 
De bewoners in Heeten kunnen financieel deelnemen in HEETEC. Het minimale bedrag voor deelname dient nog 
bepaald te worden. HEETEC ontwikkelt projecten en/of participeert daarin. Inwoners van Heeten krijgen zo 
zeggenschap en krijgen ook een deel van het rendement. De voordelen van deze aanpak is het benutten van lokale 
kansen, draagvlak, toegang tot subsidies en voordelige(r) financiering e.d. 
 
Het fonds/investeringsmaatschappij kan het onderstaande genereren en stimuleren: 
1. Productie van duurzame energie. 
2. Besparing van het energieverbruik. 
3. Een bijdrage aan een schoner milieu. 
4. Het biedt werkgelegenheid en kennis op het gebied van duurzaamheid en besparingen op energie. 
5. Rendement om de continuïteit van het fonds te waarborgen (revolving fund). 
 
Een mooi voorbeeld van het stimuleren van lokale energie, innovatie, duurzaamheid en samenwerking met de 
burgers bij de ontwikkeling en investeringen is de gemeente Ferwerderadiel. Met een lokaal revolving fonds 
investeert men in lokale duurzame en energieprojecten. Zo blijft er altijd geld voor innovatie en nieuwe 
ontwikkelingen. De combinatie van risicodragende financiering en betrokkenheid bij de ontwikkeling maakt dit een 
interessant voorbeeld is voor de lokale betrokkenheid en voor het stimuleren van de lokale economie en innovatie. 
 

 
 
De elektrische auto wordt opgeladen middels 
zonnepanelen op de carport 

 
 
Decentrale opslag met accu�’s OTB uit Eindhoven 
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Onderzoek is nodig of HEETEC zelf financieringsconstructies kan aanbieden aan huishoudens en/of voor 
beheerders van sociaal-maatschappelijke complexen voor het nemen van energiebesparende maatregelen en 
voorzieningen en wat daarin het terugverdienmodel is. 
 
Bij het kopen van een auto, keuken en/of badkamer wordt zelden of nooit de vraag gesteld in hoeveel jaar kan ik 
dit terugverdienen of wat brengt het op?; maar bij de investeringen in energiebesparende of energieopwekkende 
voorzieningen is dat wel het geval? Hoe kunnen we dat bij de mensen veranderen en dat we niet alleen op de korte 
termijn moeten kijken maar ook op de lange termijn? PV zonnepanelen gaan 25 tot 30 jaar mee en als de 
terugverdientijd nu ca. 12 jaar zou zijn dan zijn er nog 18 jaar over. Dus waarom doen we het dan niet? Komt dit 
door bijvoorbeeld de sterke lobby van de traditionele energiemaatschappijen of door onze vooroordelen dat het 
binnen 7 tot 8 jaar moet zijn terugverdiend? 
 
Via het salderen (het in mindering brengen op het verbruik) levert dit het meeste geld op. Er zijn maatschappijen 
(zoals GreenChoice) waar tot 5.000 kWh/jaar kan worden gesaldeerd; andere energiemaatschappijen hanteren de 
wettelijke vastgestelde 3.000 kW/h. Een gemiddeld huishouden verbruikt ca. 4.000 kWh/jaar. Het salderen levert 
nu ca. 23 eurocent per kWh op; bij verkoop ligt dit nu op ongeveer 7 tot 9 eurocent. Er is dus veel financiële winst 
te behalen bij een eigen opwekking. Als een huishouden 4.000 kWh/jaar kan opwekken middels zonnepanelen dan 
betekent dit ca. 900 Euro per jaar aan besparing op de kosten voor energie. Als deze besparing kan worden 
gebruikt om een lening mee af te sluiten met een rente van 5% dan kan men daar een investering voor doen van ca. 
18.000 Euro. Als men energieneutraal kan zijn dan kan een nog veel hoger bedrag worden geïnvesteerd en dan 
blijven de woonlasten toch gelijk. Het gaat dus niet alleen om het betalen van de huur of de hypotheek. 
 
Bewoners maar ook hypotheekverstrekkers zijn niet gewend te kijken naar de totale woonlasten; in eerste 
instantie kijkt men slechts naar het betalen van de hypotheek of de huur. Het is niet of nauwelijks mogelijk om 
een hogere hypotheek te verkrijgen voor de extra energiebesparende voorzieningen en installaties. 
 
Een uitdaging voor ons is hoe we deze energie besparende en/of opwekkende voorzieningen kunnen en moeten gaan 
financieren? Bij nieuwbouw woningen kunnen deze extra energiebesparende voorzieningen nog worden meegenomen 
in de hypotheek maar bij bestaande woningen is dat veel lastiger of zelfs onmogelijk. Een hulpmiddel kan zijn een 
duurzaamheidlening die we nu in Raalte ook kennen. Om een echte slag te kunnen maken zijn er andere methoden 
nodig om deze extra investeringen te financieren. Het achterwege blijven van de BTW heffing zou een mooie 
stimulans gaan betekenen. 
 
Als de energiekosten zoals de laatste jaren met gemiddeld 7% per jaar blijven stijgen gaat dit voor veel 
huishoudens problemen opleveren. In diverse publicaties valt te lezen dat men verwacht dat binnen 5 tot 6 jaar de 
kosten voor energie zijn verdubbeld, niet alleen door de hogere vraag naar energie maar ook door alle extra 
belastingmaatregelen. De werkelijke kosten voor energie zijn nu bij een particulier ongeveer 55% voor de energie 
op zich, terwijl 45% nodig is voor toeslagen zoals vastrecht, netwerkkosten en vooral de energiebelasting. We 
verwachten een verdere toename door met name aanvullende belastingmaatregelen. 
 
Bij de organisatie rekening houden met een splitsing in bevoegdheden over zoals bij maatschappelijke en technisch 
onderwerpen. Anders verlamd dit de beslissingen over de voortgang. Essentiële keuzes moeten door deskundigen 
gemaakt worden, maar Heeten bepaald zelf wel in grote lijn waar we naartoe willen gaan. De coöperatie kan dan 
onder SDH vallen. Met een coöperatie spelen we ook in op de politiek, omdat Diederik Samsom (Kamerlid van de 
PvdA) dit als een voorwaarde wil opnemen in de mogelijkheid om zelflevering toe te kunnen passen. 
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Het verbeteren van het energielabel is ook een doel 

 
 
Het concept van PowerMatching City 
 

 
 
LDEB (lokaal Duurzaam Energie Bedrijf) 
 
Maar liefst 40 procent van alle gemeenten is van plan om hun eigen duurzame energie te produceren, is gebleken 
uit een onderzoek van Tensor Energy. Sommige van deze duurzame energiebedrijven zijn joint ventures met 
woningcorporaties en weer andere spontane burgerinitiatieven. Het aanbod is enorm divers. Een lokaal duurzaam 
energiebedrijf of ook wel �“Nieuwe Nuts�” genoemd geeft een hoger rendement en lagere transportkosten. Gas en 
licht uit de centrale netten zijn nu nog te dominant. Nieuwe Nuts keert dat om. Lokale duurzame bronnen zijn het 
uitgangspunt en de netten hebben een aanvullende rol. Nieuwe Nuts maakt de nutsvoorziening ook minder gevoelig 
voor internationale conflicten en minder afhankelijk van (inter)nationale machtsstructuren. 
 
Zelfs grote energiebedrijven lijken lokale initiatieven aan te moedigen. En het zijn niet alleen gemeenten, ook 
burgers overwegen de oprichting van een eigen energiebedrijf. Bewoners van de wijk Eva-Lanxmeer in Culemborg 
hebben het energiebedrijf Thermo Bello opgericht, dat warmte levert aan zo�’n 180 huizen en vijf gebouwen in de 
wijk. De bewoners namen het warmtenet over van Drinkwaterbedrijf Vitens, dat zich tot haar kerntaken wilde 
beperken. De kosten zijn in een jaar tijd nauwelijks gestegen, en de initiatiefnemers zijn zeer tevreden. 
 
Green Spread heeft onderzocht en bepaald dat er ca. 15 Lokale Energiebedrijven zijn die ook werkelijk iets 
gerealiseerd hebben. Tevens heeft Green Spread geconstateerd dat deze lokale energiebedrijven meestal 
coöperatieve verenigingen zijn die alleen stroom collectief inkopen om deze stroom vervolgens te leveren aan de 
leden. Deze lokale energiebedrijven hebben eigenlijk allemaal het (eind)doel om zelf stroom op te wekken en indien 
mogelijk zelfvoorzienend te zijn. 
 
Er blijken nog weinig lokale energiebedrijven te zijn die ook al produceren. Hier liggen dus kansen voor Heeten 
omdat we hiermee een voorbeeldfunctie kunnen verwerven in de provincie Overijssel. De provincie Overijssel kan 
Heeten daarbij ondersteunen vanuit het Duurzaamheidfonds en/of vanuit de gelden die beschikbaar zijn gekomen 
vanuit de verkoop van Essent. 
 
Een lokaal energiebedrijf kan in grote lijnen zijn: 
1. Een servicebedrijf. 
2. Een gemeentelijk ontwikkelingsbedrijf. 
3. Een productie �– en/of leveringsbedrijf. 
 
Een servicebedrijf draagt zorg voor informatie over energiebesparing, informatievoorziening over duurzame en 
energietoepassingen en het initiëren, faciliteren en coördineren van initiatieven. Dit lijkt goed passend te zijn 
binnen de doelstellingen van de SDH. 
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HEETEC dient een productie- en leveringsbedrijf te worden. 
 
Een planning voor de oprichting van HEETEC: 
1. Haalbaarheidsonderzoek derde en vierde kwartaal 2011. 
2. Oprichting HEETEC eerste kwartaal 2012 mede op basis van het project Zonnekracht fase 2. Dit is een 

initiatief van de Stichting Duurzaam Heeten en dit is een goed moment om met HEETEC van start te gaan. 
3. Verdere ontwikkeling van andere systemen voor de opwekking van energie. 
 
Er is een aantal mogelijkheden voor de juridische vormen voor HEETEC zoals: 
1. NV. 
2. Coöperatie. 
3. Stichting. 
4. VOF of CV. 
5. BV. 
 
Bij een lokaal energiebedrijf dient minimaal 51% van de aandelen in het bezit van HEETEC te blijven. Daarnaast 
dient een aandeelhouder ongeacht het aantal aandelen of participaties niet meer dan één stem te krijgen. Het 
dient voorkomen te worden dat HEETEC op termijn door een andere coöperatie wordt overgenomen. 
 
Bij de organisatie denken aan het onderstaande: 
1. Zelfstandig en niet afhankelijk zijn en/of worden van anderen. 
2. Welke teams zijn nodig? Denk hierbij aan een regieteam, initiatieteam, projectteam e.d. 
3. Eenvoudig van opzet en transparant. 
4. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
5. Rekening houden met de doelstellingen van SDH. 
6. Vreemd en eigen vermogen. 
 
Uit een overleg met Greenchoice is gebleken dat een LDEB eenvoudig op te zetten is: 
1. Met een aantal deelnemers (minimaal 50) kan men al een eigen energiebedrijf oprichten. 
2. Facturering aan de deelnemers. 
3. Administratie kan door een eventueel te kiezen leverancier zoals Greenchoice gevoerd worden. 
4. De deelnemers kunnen klant worden van Greenchoice. 
5. Voor de deelnemers die een PV-installatie hebben mag het energiebedrijf 0,5 cent per kWh inhouden. 
 

 
 

Windenergie opvangen in de nok (RidgeBlade) 

 
 
Een zeer innovatieve manier voor de opwekking van 
elektriciteit m.b.v. energiebomen bij een woning 
 

Er zijn diverse subsidies en/of stimuleringsmaatregelen van toepassing zoals: 
1. SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie). 
2. Leader. 
3. Groen beleggen. 
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4. EOS (Energie Onderzoek Subsidie). 
5. EIA (Energie Investering Aftrek). 
6. MIA (Milieu Investerings Aftrek). 
7. OTC (Ondersteuningregeling Transitie Coalities). 
 
Het informatiepunt Duurzaam Bouwen (IPDUBO) adviseert gemeenten en andere betrokkenen om onafhankelijk te 
worden in haar energiebehoefte.  
 
De provincie Overijssel kent een regeling voor het doen van haalbaarheidsonderzoeken en daar kan in 2011 op worden 
ingeschreven, zie www.overijssel.nl/loket/ Er liggen ook kansen op het gebied van subsidies zoals het Europese 
Subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader. Dit programma stimuleert de agrarische sector om 
duurzame energie op te wekken en dat kan de agrariërs extra geld gaan opleveren. In Heeten zijn in het buitengebied 
vele agrariërs actief. 
 
 
Links 
 
www.duurzaamheeten.nl  
www.senternovem.nl/klimaatneutralesteden/lokale_duurzame_energiebedrijven/index.asp 
www.senternovem.nl  
www.milieucentraal.nl  
www.ipdubo.nl  
www.thermobello.nl 
www.ferwerderadiel.nl 
www.lokaalduurzaamenergiebedrijf.nl 
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Bijlage 1 Bedreigingen, knelpunten en/of risico�’s 
 
Mogelijke punten zijn: 
1. De projectorganisatie te groot wordt en we daardoor de betrokkenheid van de inwoners kunnen verliezen. 
2. Er is wellicht geen garantiefonds. 
3. Het huidige netwerk is niet toereikend. 
4. De benodigde vergunningen ontbreken of worden heel laat verstrekt. 
5. Daling van de energieprijzen (alhoewel dat niet in de verwachting ligt). 
6. Problemen bij de bouw bijvoorbeeld bij windmolens. 
7. Onvoorziene uitgaven. 
8. Er is veel belangstelling en daardoor het niet kunnen voldoen aan de vraag. 
9. Gebrekkige en/of verkeerde communicatie. 
10. Financiële risico�’s zijn van tevoren niet goed in beeld gebracht. 
11. Stijging van de (bouw)kosten van de toe te passen systemen voor de opwekking van energie. 
12. Hogere kosten voor de advisering. 
13. Niet alle risico�’s zijn afgedekt. De mogelijke risico�’s dienen vooraf zoveel mogelijk in beeld te zijn  gebracht. 
14. Het LDEB krijgt de financiering niet rond. 
15. Bij lokale elektriciteitsopwekking dient gebruik te worden gemaakt van het bestaande netwerk. 
16. Ontwikkelingen in een LDEB wordt tegengehouden door bestaande energiebedrijven (monopoliepositie). 
17. De aanvragen voor het oprichten van een lokaal netwerk gaat langzaam. 
18. Het onzekere (subsidie)beleid van de regering geeft weinig zekerheid over de inkomsten. 
19. Kennis en ervaring ontbreken. 
20. De overheid luistert slechts naar de grote energiebedrijven door met name de invloed van lobbyisten. 
21. Bij een LDEB zal er minder opbrengst zijn aan energiebelasting zodat de overheid er geen belang bij heeft. 
22. Wetten en regels veranderen steeds. 
23. De afnemers hebben nog geen vertrouwen in de nieuwe technieken. 
24. Onbekendheid met alle mogelijke juridische aspecten en wetten. 
25. Er is in Nederland nog weinig kennis over LDEB. 
26. De warmtewet geeft beperkingen. 
27. Regelingen omtrent mogelijke toekomstige verliezen en/of winsten? 
28. Het zelfleveringsmodel is nu nog niet mogelijk. 
29. Het netwerk is nog niet geschikt voor grote hoeveelheden teruglevering van elektra. 
30. Geen back-up systeem als HEETEC niet kan leveren door uitval. Samenwerking met andere dorpen? 
31. De techniek van de installaties laat ons in de steek. 
32. Geen mogelijkheden en/of beperkingen voor een ruimtelijke inpassing. 
33. HEETEC blijkt te klein te zijn. 
34. Voor een Lokaal Duurzaam Energiebedrijf is nu veel belangstelling maar de vraag is hoe deze belangstelling 

zich in de toekomst ontwikkelt? 
 

 
 
Prijsontwikkeling energierekening (bron CBS) 

 
 
De ontwikkeling van de energierekening (bron CBS) 
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Bijlage 2 Ondersteuning door Saxion 
 
Er zijn contacten met de themakring met Saxion Hogescholen waar we mogelijk ondersteuning kunnen krijgen van 
studenten bij onderzoek: 
1. Welke bedrijven kunnen de benodigde werkzaamheden uitvoeren. 
2. Welke advies- en/of organisatiebureaus kunnen de benodigde diensten verlenen? 
3. Welke kennis is bij de inwoners van Heeten aanwezig op het gebied van organisatie, administratie e.d.? 
 
De studenten van Saxion Hogescholen kunnen tevens ondersteuning bieden bij het bepalen van: 
1. Wat is het energieverbruik in Heeten. Een nulmeting o.i.d. Deze gegevens zijn bij Enexis beschikbaar en via 

de gemeente Raalte zijn deze waarschijnlijk op te vragen. 
2. Het aantal huishoudens en het aantal inwoners in Heeten. 
3. De energiekosten per huishouden. 
4. Het aantal bedrijven in Heeten. Hierbij dient tevens te worden geïnventariseerd welke bedrijven door hun 

bedrijfsvoering mogelijk warmte of energie kunnen opwekken. 
5. De energiekosten voor de bedrijven. 
6. Het aantal woningen in de kern. 
7. Het aantal woningen in het buitengebied. 
8. In beeld brengen om hoeveel woningeigenaren en huurwoningen het gaat, alsmede om welke woningcorperaties. 
9. Het vastleggen van de dorpsgrenzen. 
10. Het inventariseren van agrarische bedrijven. Wat zijn de activiteiten?. 
11. Het in beeld brengen van de gebiedskenmerken van Heeten. 
12. In kaart brengen hoe en van wie de energie nu betrokken wordt. 
13. Het vastleggen van bedrijfsprocessen. Mogelijk kan met een ander proces al veel energie bespaard worden. 
14. Het aantal aanwezige m2 dakvlakken voor het aanbrengen van PV zonnepanelen. 
15. Het aantal sociaal-maatschappelijke panden en energiekosten van deze panden. 
16. Het vastleggen of er mogelijk een mestoverschot is. 
17. Onderzoeken welke boerderijen al een mestvergister hebben of plannen daarvoor, om vervolgens de 

mogelijkheden voor samenwerking met HEETEC te onderzoeken. 
18. Het aantal bedrijven (met name agrariërs) dat nu al warmte en/of energieopwekkende installaties heeft, 

alsmede bedrijven die plannen in die richting hebben. 
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Bijlage 3 Acties en aandachtspunten 
 
Acties: 
1. Via informatiebijeenkomsten de inwoners van Heeten informeren. De inwoners moeten erbij betrokken 

worden. 
2. Stapsgewijze aanpak.  
3. Inventariseren van andere ideeën. 
4. De deelnemers van Zonnekracht Heeten informeren over de stand van zaken. 
5. Onderzoeken welke bedrijfsvorm voor de HEETEC het meest geschikt is. Uit vergelijkbare initiatieven blijkt 

dat een coöperatie het meest voor de hand ligt. 
6. Inwoners en bedrijven duidelijk maken dat we de vraag naar energie en warmte moeten terugdringen. 
7. Bepalen van het energielabel van alle woningen (EPA) en complexen (EPU) in Heeten. 
8. Een bijdrage leveren aan de nodige bouwkundige- en installatietechnische maatregelen waardoor het 

energielabel met minimaal twee labels verbeterd wordt. Het kan dan zo zijn dat een woning niet het hoogste 
label heeft maar door eigen opwekking van energie toch energieneutraal is. 

9. Een checklist maken van alle mogelijke bouwkundige- en installatietechnische maatregelen, met onderscheid 
in nieuwbouw en bestaande bouw, om te komen tot energiebesparing. Vermelding van deze lijst op 
www.duurzaamheeten.nl 

10. Het totale energieverbruik van Heeten via Enexis in beeld brengen in combinatie met het aantal huishoudens, 
bedrijven e.d. Als we de vermindering van energie ook zichtbaar kunnen maken zal dit stimulerend gaan 
werken. De gemeente Raalte gaat hierin actie ondernemen om dat voor Heeten te regelen met Enexis. 

11. Mogelijkheden onderzoeken om gebruik te maken van subsidies zoals die voor excellente gebieden. 
12. Onderzoeken van de mogelijkheden gebruik te maken van een Energiefonds van de Provincie Overijssel 

(gevuld door de verkoop van Essent). 
 
Aandachtspunten: 
1. Is HEETEC alleen voor Heeten of is het ook voor dorpen gelegen naast Heeten? Of misschien wel voor de 

gehele gemeente Raalte of zelfs voor Salland? 
2. Eisen dat nieuwbouwwoningen vanaf heden een EPC (energie prestatie coëfficiënt) waarde moeten hebben van 

0,4 i.p.v. 0,6 (een lagere waarde betekent een hogere efficiency). 
3. Emissierechten voor de uitstoot van CO2 verkopen aan bedrijven, voor het geval Heeten zeer energiezuinig of 

zelfs energieneutraal wordt. 
4. Voor WKK (warmte kracht koppeling) is mogelijk geen energiebelasting van toepassing. Dit dient nader te 

worden geverifieerd. 
5. Betrokkenheid plaatselijke bedrijven bij een LDEB. Dit schept werkgelegenheid en het zorgt dat het geld 

binnen de dorpsgrenzen blijft. 
6. De nieuwe (woon)wijk Veldegger op het zuiden bouwen en voorzien van energiebesparende maatregelen. 
7. Woonzorggebied bij �“IJsselgouwe�” indien dit verder ontwikkeld wordt dient dit energieneutraal te worden. 
8. Draagvlak en vertrouwen creëren binnen Heeten voor collectieve energieopwekkende methoden, in combinatie 

met een duurzame financiering waarbij de bewoners in Heeten ook kunnen deelnemen en financieren en 
daaruit een rendement kunnen behalen. Op die wijze vloeit het geld minder of niet weg naar buitenlandse 
energiemaatschappijen maar blijft het binnen de gemeenschap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Laatste bladzijde 


