Lokale duurzame energie
in Nederland Het speelveld bestormd!
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NOG MEE!

duurzame engergiehelden stralen op het speelveld
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Het speelveld bestormd, de duurzame energiebeweging is op stoom
Daar lopen ze het veld op … De veldspelers dragen
hun eigen vlag tijdens de openingsceremonie. Het
publiek begroet de helden met een staande ovatie.
De lichten in het stadion zijn uit. Het enige wat te
zien is, zijn de schitterend verlichte vlaggen en de
gezichten van de spelers.
Deze helden hebben hun draken verslagen. Zij
hebben de wereld op zijn kop gezet. Iedereen ging
met de stroom mee, zij gingen stroomopwaarts.
Op verjaardagen hebben ze het honderd keer
proberen uit te leggen. Niemand die hen begreep.
En nu lopen ze het veld op, ze worden gezien.
En toegejuicht. Hun taak zit er op. De reis was
niet altijd makkelijk, vaak hebben zij zware
ontberingen meegemaakt. Maar het resultaat
is er. Het speelveld is geclaimd, de duurzame
energiebeweging is niet meer te stoppen.
Ondernemers, burgers, overheidsdienaren: de
helden zitten overal.
Op de tribunes zitten de fans, kritische volgers,
ondersteuners, regelmakers en –brekers:
wetenschappers, opleidingsinstituten, studenten,
scholieren, brancheverenigingen, opkomende
jeugdspelers, financiers, zaakwaarnemers,
spelersmakelaars, marketeers, actiegroepen,

wetgevers, politici, ambtenaren, pers,
internationale spelers en de rest van het publiek.
De scheidsrechters staan klaar voor de aftrap. Op
de bank vlak bij het veld zitten de reservespelers,
de trainer-coach en therapeuten. Iedereen zit op
het puntje van zijn stoel, het is spannend! Wie zijn
deze spelers en wat laten ze zien?
In deze tweede uitgave van P-NUTS 2013, geven wij
– boekpartners HIER opgewekt, Wij krijgen Kippen
en de initiatiefnemers van de P-NUTS Awards- de
achtergrond bij de spelers en de ontwikkelingen op
het internationale speelveld. Welk speelveld is dit
eigenlijk? Wat is het doel van het spel? Wat zijn de
regels? Wat is er nieuw?
Het speelveld is de Energiemarkt. Eindgebruikers
van energie vragen om energie, aanbieders bieden
fossiele of eeuwige bronnen aan. Regulerende
partijen maken wetten en controleren de handel.
De overheid subsidieert die partijen die hun doelen
nastreven. Tussenpersonen vergemakkelijken de
handel. Coaches, trainers en instituten zorgen dat
de partijen opgeleid zijn voor hun taken. De pers
schrijft over de nieuwtjes. Over het doel van het
spel zijn we het nog niet allemaal eens. Honderd
jaar geleden was er het Maatschappelijke Doel:

iedereen toegang tot energie. Vervolgens werd
eind vorige eeuw een nieuw doel geplaatst: Winst.
Alle neuzen keken naar dat nieuwe doel op het
veld. Het werd een echte wedstrijd met spelers die
in het ene of in het andere doel wilden scoren. Met
winnaars en verliezers.
Duurzame energieaanbieders werken samen aan
één doel: een wereld op duurzame energie. Dat
betekent een verandering in het systeem, waarden
voorop en winst als middel. Daarmee worden de
regels van het spel ook anders.
Nieuw is dat duurzame spelers op verjaardags
feestjes gevraagd worden naar hun dromen en dat
mensen zich beginnen af te vragen of duurzame

Bart de Voogd

Anne Stijkel

HIER opgewekt

Energielokaal

Directeur

Initiatiefnemer
Wij krijgen Kippen

energie ook iets voor hen is. Nieuw is ook dat de
ondersteunende partijen elkaar weten te vinden
en iedereen zijn rol op en om het speelveld kent.
De partners hebben zich verenigd. We staan samen
rondom de spelers die het doen. In alle geledingen
van de samenleving zindert deze nieuwe energie.
We zijn klaar voor de systeemverandering.
We sluiten gebouwen en vervoermiddelen aan
op eeuwige bronnen. Het eind van het fossiele
tijdperk is in zicht.
Namens alle partners van de P-NUTS 2013 danken
wij iedereen die deze beweging kracht geeft. En
maken we nog een keer een diepe buiging voor de
helden op het veld.

Pauline Westendorp
Directeur NEWNRG

Layana Mokogina
Purpura pure pr

Maarten Bruns
Groene Aap
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lokale duurzame energiebedrijven
Naam Project

Plaatsnaam

Provincie

(* nog niet gerealiseerd)
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gerealiseerd

Duurzaam Dorp Diemen

Diemen

Noord-Holland

14

Energiebesparen van A tot Z

Nederland

Nederland

16

ECNoordseveld

Langelo

Drenthe

18

Duurzaam Diekendamme

Borsele

Zeeland

20

Groenkerk

Groenkerk

Friesland

22

Koepelproject lokale energiecoöperaties Zuidoost-Brabant Eindhoven

Noord-Brabant

24

SAMEEN

Groningen

Groningen

26

VEC-LRM *

Bergen

Noord-Holland

28

WeteringDuurzaam

Amsterdam

Noord-Holland

30

Bergen Energie

Bergen

Noord-Holland

32

CO2 reductie

Zevenaar

Nederland

34

Zonnighuren

Amersfoort

Nederland

36

Evergreenergy

Amsterdam

Noord-Holland

38

Zonnepanelen op het dak van Waternet *

Amsterdam

Noord-Holland

40

Gloei!

Amsterdam

Noord-Holland

42

Groen Zonnig Houten

Houten

Utrecht

44

Herman de Zonnestroom-verdeler

Amsterdam

Noord-Holland

46

Zon op School NSV2

Nijmegen

Gelderland

48

Energiegarant

's-Gravenhage

Zuid-Holland

50

6 Passiefwoningen in Borne

Borne

Overijssel

52

Energie Dongen

Dongen

Noord-Brabant

54

Zevenheuvelenloop

Nijmegen

Gelderland

56

REloadIT

Zaandam

Noord-Holland

58

Zonnepanelen gemeente Neder-Betuwe

Neder-Betuwe

Gelderland

60

Regionaal Duurzaam

Haarlem

Nederland

62

Energierijke Stad (Energie-U)

Utrecht

Utrecht

64

Energiecoöperatie De Eendracht Makkinga e.o.

Makkinga

Friesland

66

Winkels geven gratis warmte

's-Gravenhage

Zuid-Holland

68

Oneness Care Solar Project *

Chennai

India (Tamil Nadu)

70

Zon op het dak van de Praxis *

Amsterdam

Noord-Holland
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lokale duurzame energiebedrijven
Naam Project

Plaatsnaam

Provincie

(* nog niet gerealiseerd)

Pagina

gerealiseerd

Biomassa doe-het-zelf

Lunteren

Gelderland

74

Stichting Zonne-energie Wageningen

Wageningen

Gelderland

76

Duurzaam Rendement Oegstgeest

Oegstgeest

Zuid-Holland

78

Power2Nijmegen

Nijmegen

Gelderland

80

Delen = vermenigvuldigen *

Amsterdam

Noord-Holland

82

Zon op Schulpstet

Castricum

Noord-Holland

84

DE Ramplaan *

Haarlem

Noord-Holland

86

Coöperatie Zon@school

Amersfoort

Utrecht

88

Eemstroom

Amersfoort

Utrecht

90

Mini Rondeel Eiland, Zuidas Amsterdam *

Amsterdam

Noord-Holland

92

Breda Zonnewijde *

Breda

Noord-Brabant

94

Duurzaam Groen

Leusden

Utrecht

96

PV-privé, een vijfstappenplan voor werkgevers

Leeuwarden

Friesland

98

Groen licht voor Amsterdam RAI

Amsterdam

Noord-Holland

100

Schoonschip *

Amsterdam

Noord-Holland

102

Gemeente Hilvarenbeek, boordevol energie

Hilvarenbeek

Noord-Brabant

104

Factor 30

Wageningen

Gelderland

106

Eerste Cradle to Cradle woning Nederland

Lansingerland

Zuid-Holland

108

Grootschalige zonne-energie bij 124 huurwoningen

Wageningen

Gelderland

110

Leidse Zonnemunten voor Leidse Cultuurstad *

Leiden

Zuid-Holland

112

Zuiderlicht *

Amsterdam

Noord-Holland

114

Activate The North Pole scholenspel *

Leiden

Zuid-Holland

116

DC=DeCent

Aalsmeer

Noord-Holland

118

12

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

H
H
H
H
H
H

H
H
H

H
H
H
H

H
H
H

H
H
H

H
H

H
H
H

H

H
H

H
H

H
H

H
H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

13

H

H
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

H

H
H

H

H

H

H
H
H
H

H

H
H
H
H
H
H

H
H
H
H
H
H
H

H
H
H
H
H
H
H
H

H

Noord-Holland

Duurzaam Dorp Diemen

Diemen
5

★

Markus Schmid

★ ★ ★ ★ ★
Duurzaam Dorp Diemen is een voorbeeld van de nieuwe economie. Niet meer
gebaseerd op geld maar op samenwerking en delen. Duurzaam Dorp Diemen
is er voor de deelnemers en de deelnemers helpen elkaar. Dit stimuleert
tevens de samenhang binnen de straten, wijken en hele gemeente.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

✔

Ondernemers
initiatief

Overheids
initiatief


Doel
Duurzaamheid van de inwoners en bedrijven
binnen de gemeente Diemen te bevorderen.

Context
Enkele inwoners hebben elkaar gevonden via
o.a. het Klimaatstraatfeest en hebben de handen
ineengeslagen om duurzaamheid breder onder
de aandacht te brengen. In twee jaar tijd is
het uitgegroeid tot een project waar ruim 100
bewoners van Diemen actief aan meedoen.

Organisatiestructuur
Er is geen formele organisatie. Duurzaam Dorp
Diemen heeft geen betaalde werknemers, geen
bestuur en geen leden. De organisatie draait alleen
op vrijwilligers en deelnemers.
Er wordt gewerkt vanuit een netwerkstructuur.
Wel zijn er enkele werkgroepen en gaat alles
op basis van vrijwilligheid. Zo zijn er een vaste
energiewerkgroep, een moestuin en diverse ad hoc
werkgroepen. Iedereen in de gemeente is welkom
zich aan te sluiten, maar er wordt niet actief
geworven. Elk jaar komen er enkele tientallen
deelnemers bij en vallen er enkele af.


Energiebron en techniek
Tot op heden zijn enkel eigen installaties van de
deelnemers en contacten gerealiseerd.
Zo heeft de gemeente na suggestie van Duurzaam
Dorp Diemen besloten tot PV op het dak van een
sporthal. Verder willen gemeente en Duurzaam
Dorp Diemen samen windturbines realiseren in de
gemeente. We werken samen met diverse andere
organisaties waar onder De Windvogel en doen
mee aan diverse andere initiatieven. Er wordt veel
gebruik gemaakt van moderne IT en social media.

Financiering en exploitatie
Er zijn geen betalende leden of klanten, wel
incidentele bijdragen van de gemeente voor acties.

Duurzaam Dorp Diemen
Markus Schmid

www.duurzaamdorpdiemen.nl
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Nederland

Energiebesparen
van A tot Z

Bron: www.portaal.nl

★ 10

Dennis Vogels

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Energiebesparen van A tot Z is een netwerk van bedrijven/producenten die
iedereen energieneutraal maakt. Dit is zelfs mogelijk zonder investering met
behulp van complete concepten. Energiebesparen van A tot Z is ontstaan
vanuit het idee bestaande diensten en producten die het mogelijk maken
om energie neutraal te worden, te combineren. Inmiddels ontwikkelen we
complete concepten voor onder andere gemeenten en bedrijven. We helpen
van A tot Z; van de inkoop en het opwekken van energie door middel van
wind en zon, tot besparen op verlichting, isolatie en het afsluiten van gas.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

Ondernemers
initiatief

✔

Energiebesparen van A tot Z
Dennis Vogels

www.energiebesparenvanatotz.nl
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Overheids
initiatief


Doel
Ons doel is te laten zien wat er mogelijk is voor
het besparen van energie en het ontwikkelen van
nieuwe concepten die het voor iedereen mogelijk
maken energieneutraal te worden, zelfs zonder
investeringen.

Organisatiestructuur
Energiebesparen van A tot Z is nu een eenmans
zaak en een aanspreekpunt voor een heel
netwerk van bedrijven/producenten. Het netwerk
bevat partners op verschillende gebieden, van
bespaaradvies tot verlichting, van subsidie tot
zonnepanelen en meer. Er zijn geen vaste mede
werkers in dienst. Energiebesparen van A tot Z
opereert landelijk.

Financiering en exploitatie
We willen iedereen laten zien dat je energie
neutraal kunt worden zonder investeren – de
opbrengsten zijn niet het doel. We financieren uit
eigen middelen en zonder subsidies. De inkomsten
komen onder andere uit informatiebijeenkomsten
die we voor verschillende partijen, bijvoorbeeld
bedrijven, organiseren.
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Drenthe

Energie Coöperatie
NoordseVeld

Langelo
9

★

Richard en Susanne Ton

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Energie Coöperatie NoordseVeld is opgericht in augustus 2011. De coöperatie
levert groene energie aan klanten (bijna 100) en heeft 55 leden, waar bij 27 leden
in het afgelopen jaar zonnepanelen op het dak zijn geplaatst. Het is de eerste
coöperatie in Drenthe met klanten die energie afnemen. EC Noordseveld verbindt
burgers, gemeente en bedrijven om zoveel mogelijk lokaal te handelen.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

✔

✔

Ondernemers
initiatief

Overheids
initiatief


Doel
Zoveel mogelijk lokaal, zoveel mogelijk groen en
energiebesparingsadviezen geven.

Context
Burgerinitiatief, ontstaan uit een EnergieWerk
groep op verzoek van DorpsBelangen Langelo
in 2010. Naast lokaal energie-opwekken is ook
energiebesparen een activiteit. We zijn in februari
een energiewinkel gestart, nu nog een repaircafé!
En een eigen energiebedrijf!

Organisatiestructuur
Er is gekozen voor een coöperatie met een bestuur
van zes vrijwilligers, waarbij vanuit het bestuur het
initiatief is genomen tot oprichting van Coöperatie
Drentse KEI. Alles is vrijwilligerswerk. Totdat er in
Noord Nederland een eigen energiebedrijf gestart
wordt, mogelijk samen met Grunneger Power en
Enerzjy Koöperaasje Fryslan, krijgen de bijna 100
leden hun energie geleverd door Greenchoice.


Energiebron en techniek
Onze klanten nemen groene stroom en gas af
van Greenchoice (voornamelijk zonnestroom uit
Nederland). Daarnaast motiveren wij onze leden
om zonnepanelen te laten plaatsen. Met de winst
willen wij in de toekomst grotere projecten (zon op
grote schuren) financieren.

Financiering en exploitatie
De twee oprichters hebben in eerste instantie
de kosten zelf betaald: akte van oprichting,
notariskosten, drukwerk van brochures, aanmeld
formulieren enz. Daar is later een subsidie van
3 1.000,– van de gemeente voor gekomen, die de
meeste kosten dekte. Verder kan men lid worden
door een certificaat van 3 50,– te kopen. Inmiddels
zijn er bijna 100 klanten die energie afnemen en
55 leden, die één of meerdere certificaten bezitten.
Kosten tot nu toe bedragen ongeveer 3 2000,–
Daar staan de opbrengsten (deel van de
winstmarge van energieleverancier) tegenover
die ongeveer 3 7000,– bedragen.

Energie Coöperatie NoordseVeld
Richard en Susanne Ton
www.ecnoordseveld.nl
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Zeeland
Borsele
6

Duurzaam
Diekendamme

★

Ad Phernambucq

★ ★ ★ ★ ★ ★
Diekendamme: geen bestaand dorp maar het duurzame dorp van de
toekomst. Dé uitdaging voor negen dorpsteams in 2012: samen met je
medebewoners een duurzaam dorpsplan met concrete plannen. Meer dan 60
projectideeën kwamen boven drijven. Dorpen werken nu samen aan een lokale
energiecoöperatie, gezamenlijke inkoop van zonnepanelen, een groentetuin
waarin bejaarden en schoolkinderen samenwerken, een lokale ruilmunt en nog
veel meer.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

Ondernemers
initiatief

Overheids
initiatief

✔

Duurzaam Diekendamme
Ad Phernambucq

www.diekendamme.nl

20


Doel
Het meest duurzame dorp van Europa worden.

Context
Het project is in 2011 ontstaan vanuit een groep
ondernemers (Duurzame Bedrijvennetwerk
‘Land van Borsele’, de gemeente Borsele en het
Zeeuws Klimaatfonds. Zij kwamen tot een heel
nieuwe aanpak: het meest duurzame dorp in
Europa moest vanuit de bevolking zelf tot stand
komen en dit leidde tot verrassende resultaten.
‘Diekendamme’ wordt nu uitgerold in andere
delen van Zeeland. Een bedrijf stelde een
hoofdprijs van 3 50.000 beschikbaar, gemeente
Borsele en het Zeeuws Klimaatfonds zorgden voor
de projectleiding en de financiering.

Organisatiestructuur
Een samenwerkingsverband tussen gemeente,
ondernemers en het Zeeuws Klimaatfonds
met een overkoepelende stichting ‘Land
van Borsele’. De dorpsteams en de nog te
vormen energiecoöperatie krijgen hun eigen
organisatiemodel. De projectleiding is uitgevoerd
door de gemeente Borsele en bureau AdFair.
AdFair is gespecialiseerd in maatschappelijke
projectontwikkeling voor duurzame ontwikkeling.
De dorpsteams bestaan uit vrijwilligers die een
beroep kunnen doen op de expertise van de
projectleiding en de deelnemende bedrijven.


Energiebron en techniek
Op dit moment krijgt zonne-energie de meeste
aandacht in het project. PV is een bereikbare
techniek voor particulieren en bedrijven. Er ligt
een voorstel om alle basisscholen in de gemeente
te voorzien van een groot PV-systeem. Bijzonder
is de BioRotor die afvalwater lokaal kan zuiveren.
Met deze techniek zijn lange persleidingen (en
de energie die dat kost) niet meer nodig en kan
het water in de omgeving blijven. Leerlingen
van een technasium hebben voorstellen voor
een kleine getijcentrale in twee haventjes aan
de Westerschelde bedacht en gedaan. Borsele
– dat landelijk toch vooral bekend is van de
kerncentrale – heeft nu een uniek initiatief waarin
dorpsbewoners zich met tientallen inzetten voor
de leefbaarheid en de verduurzaming van hun
dorp(en). De koppeling tussen leefbaarheid en
duurzaamheid blijkt een gouden formule om
mensen te mobiliseren en samen te laten werken
aan projecten die zij zelf belangrijk vinden.
Dit vanonder-af-proces is gestart dankzij de
samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven
en maatschappelijke organisaties als het Zeeuws
Klimaatfonds.

Financiering
Duurzaam Diekendamme is als pilotproject
uitgevoerd met financiële inbreng van de
gemeente Borsele, de provincie Zeeland, Interreg
EU, Zeeuws Klimaatfonds en bedrijven.

21

Friesland

Groenkerk
12

Groenkerk

★

Voor alle mensen een gezonde woon- en werkomgeving

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

✔

✔

Groenkerk

Karel van der Linden
www.groenkerk.nl
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Ondernemers
initiatief

Overheids
initiatief


Doel
2050, de tijd waarin de wereld voor het grootste
deel op duurzame energie draait terwijl de
wereldbevolking veel groter zal zijn dan vandaag
de dag. Oentsjerk (Groenkerk) levert tegen
die tijd alle duurzame energie voor huizen,
bedrijven/winkels, vervoer, scholen, sport en
recreatiegebouwen, terwijl het energieverbruik
drastisch is teruggebracht. Binnen het dorpsareaal
wordt een aanmerkelijk deel van het benodigde
voedsel geproduceerd en afvalstromen zijn
geminimaliseerd.

Context
Zeven Oentsjerksters staken in de zomer van 2011
de koppen bij elkaar en de handen uit de mouwen
om de wereld in goede, en als het kan betere,
staat door te geven aan komende generaties.
Het burgerinitiatief Groenkerk wil de wereld
duurzamer maken, waarbij “minsken” (people),
“ierde” (planet) en “griene opbringst” (profit)
harmonieus samengaan, te beginnen in Oentsjerk.
Groenkerk als het groene wiel in de regio met als
motto: mondiaal denken, lokaal doen.

Organisatiestructuur
We werken samen met andere dorpen wat al
resulteerde in de opschaling van Groenkerk tot
een regionale samenwerking in Trynwâlden op
het gebied van energie (gezamenlijke inkoop van
zonnepanelen en het opstarten van een regionale
energiecoöperatie Trynwâlden, E.K.T.). Wij hebben
geen betaalde werknemers. We leveren nog geen
energie aan inwoners. Groenkerk heeft geen
leveringsvergunning. De Enerzjy Koöperaasje
Fryslân start in 2013. De N.L.D. (Noordelijk Lokaal
Duurzaam) heeft de leveringsvergunning en gaat
leveren aan de Amelander Energie Coöperatie,
Grunneger Power en de Enerzjy Koöperaasje
Fryslan.


Energiebron en techniek
Zonnestroom en energiebesparen. In de toekomst
ook aardwarmte, windenergie, biomassa en
nieuwe ontwikkelingen.

Financiering en exploitatie
Tytsjerksteradiel gaf eenmalig een subsidie van
3 1.000,– voor een enquête om de behoefte te
peilen en informatie te verzamelen voor een
nulmeting in samenwerking met leerbedrijf
O3 Leeuwarden. De zonnepanelenactie in
2012 heeft 3 535,– opgeleverd. In 2013 levert
de zonnepanelenactie opnieuw inkomsten
op. Dorpsbelang geeft in 2013 3 335,– voor
bewustwordingsavonden voor inwoners over
energiebesparing, de start van de energie
coöperatie, bewust eten en keep it clean day.
Groenkerk was al intermediair tussen installateur
A.S.N. en 35 inwoners voor 10 installaties die
bij elkaar 3 77.760,– kostten, met een jaarlijks
opbrengst van 29.592 kWh en een jaarlijkse CO2reductie van 20.588 kg. Hiervoor ontvingen wij
van zowel installateur als deelnemers in totaal
3 535,–. Zodra de energiecoöperatie met de Enerzjy
Koöperaasje Fryslân dan wel met Greenchoice
van start gaat, genereert dit ook inkomsten. De
beoogde rechtsvorm is een stichting. Deze kent
geen leden, maar zal binnen de stichting zelf geld
moeten genereren.
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Noord-Brabant

Koepelproject lokale
energiecoöperaties
Zuidoost-Brabant

Regio Eindhoven
10

★

Ben Cornelis

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Begin 2012 ontstonden diverse initiatieven in de regio om inkoop en productie
van duurzame energie lokaal te organiseren. Het Samenwerkingsverband
Regio Eindhoven (SRE) ondersteunt twee pilots: Morgen Groene Energie, een
burgerinitiatief in Nuenen, en Energyport Peelland, een ondernemersinitiatief
in Deurne. De opgedane kennis in de pilots delen we met andere bottom-up
initiatieven.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

Ondernemers
initiatief

Overheids
initiatief

✔

Koepelproject lokale energie

coöperaties Zuidoost-Brabant
Ben Cornelis
www.sre.nl
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Doel
Bijdragen aan de regionale energietransitie
en een positief effect op ecologie, economie,
technologie en werkgelegenheid. Zo geeft
gebundelde energie Zuidoost-Brabant power!

Korte geschiedenis/context
Doordat twee initiatieven voor ondersteuning
contact zochten met het SRE is het koepelproject
ontstaan, daar SRE nog meer initiatieven in
voorbereiding kende. Uitgangspunt van het
koepelproject is dat het gaat om lokale, bottomup, initiatieven. Kennis vanuit de pilots delen
we één op één met nieuwe initiatiefnemers
waardoor zij onderling contact op- en uitbouwen.
Het zelforganiserend vermogen ontwikkelt
zich gedurende de projectperiode tot eind 2013
en zo wordt de inzet vanuit SRE overbodig. Het
resultaat is een zelfdragend netwerk van lokale
energiecoöperaties op basis van gelijkwaardigheid.

Organisatiestructuur
Het is een samenwerkingsproject waarin alle
startende en bestaande lokale initiatieven op
het gebied van inkoop en productie gefaciliteerd
worden met kennis. Tot nu toe komen alle 20
initiatieven van lokale energiecoöperaties. Er is
geen overkoepelende structuur, om exclusiviteit
en dwang te voorkomen. Energielevering gebeurt

door een combinatie van inkoop en opwekken door
leden en/of de coöperaties. Tot nu toe gebruiken
we de faciliteiten en leveringsvergunning van
groene partijen als GreenChoice. De kennis
– in de vorm van ‘blauwdrukken’ en business
modellen – dragen de participanten ‘warm’ over
in persoonlijke gesprekken tussen de (groepen)
coöperaties zodat men in gesprek met elkaar de
best practices kan bespreken. Dit waarborgt de
kwaliteit van kennisdelen en verlaagt de drempel
om elkaar op te zoeken.

Energiebron en techniek
Wind, water, zon en aardwarmte.

Financiering en exploitatie
Inzet van uren en geld vanuit Morgen Groene
Energie, Energyport Peelland en het SRE. SRE wordt
betaald door de 21 samenwerkende gemeenten
op basis van een Regionale Agenda. Daarnaast
wordt het project gesubsidieerd door REAP
Zuidoost-Brabant. Het gaat om 3 56.800,– om
kennis te delen. Het effect van deze investering is
vooral zichtbaar in het ontstaan van steeds meer
lokale energiecoöperaties waarvan de voordelen
terugvloeien naar de leden, de lokale bevolking
en bedrijven. Onderzoek van de VNG toont dat dit
leidt tot meerwaarde met betrekking tot ecologie,
technologie, economie en werkgelegenheid.
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Groningen
Groningen
4

SAMEEN

★

Toine Bartelet

★ ★ ★ ★
De studenten van SAMEEN (Samen Eigen Energie) helpen bedrijven, energiecoöperaties en andere initiatieven op een coöperatieve, onafhankelijke en
betaalbare wijze bij het verwezenlijken van hun ambities op energiegebied.
Alle kennis die SAMEEN vergaart wordt opgeslagen in de SAMEEN
kennisbank. Deze kennisbank helpt ons betere en snellere oplossingen te
vinden voor toekomstige uitdagingen.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

✔

✔

Ondernemers
initiatief

Overheids
initiatief


Context
Het iniatief is voortgekomen uit iNRG. Doel van
iNRG is burgers actief te betrekken bij hun eigen
energievoorziening, bijvoorbeeld door middel van
een iNRG box om het energieverbruik inzichtelijk
te maken. Aangezien het energievraagstuk te
maken heeft met de toekomst van de ‘jeugd’ is
SAMEEN opgericht. Bij SAMEEN zijn studenten
actief betrokken bij het energievraagstuk.

Organisatiestructuur
SAMEEN is een Coöperatieve Vereniging en heeft
een bestuur van zes studenten: Hanna de Jong,
Kirsten Haanstra, Bas Tromp, Michiel van de Bunt,
Michelle Everett en Toine Bartelet. Bestuursleden
krijgen een vergoeding voor hun werk. De leden
hebben een gezamenlijke stem in de koers van
SAMEEN. Deze actieve samenwerking komt
ten goede aan de snelheid waarmee we onze
gezamenlijke ambities op energiegebied kunnen
verwezenlijken. Wij zijn dus een coöperatie waarbij
de leden niet alleen bestaan uit burgers, ook
energiecoöperaties en het bedrijfsleven zijn lid van
SAMEEN.


Energiebron en techniek
Onze belangrijkste energiebron is de kracht die
samenkomt bij de coöperatie tussen studenten,
burgerinitiatieven, onderwijs, overheid en het
bedrijfsleven. De belangrijkste techniek is het in de
praktijk brengen van de kennis die aanwezig is bij
studenten uit verschillende studierichtingen.

Financiering en exploitatie
Alle betrokken studenten zijn lid van de coöperatie,
net als de opdrachtgevers en de andere belang
hebbenden. De financiering komt dus gedeeltelijk
uit de lidmaatschappen van onze leden. Daarnaast
verdienen wij een marge op de SAMEEN-studenten
die aan het werk zijn.

SAMEEN

Toine Bartelet

www.sameen.nl
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Noord-Holland

VEC-LRM
coalitie Noord Holland

Bergen
2

★

Roeland Kneppers

★ ★
De Verenigde Energie Coöperaties in Noord-Holland zetten een gezamenlijk
Leden Relatie Management (LRM) systeem op. Elke coöperatie kan hierdoor
optimaal communiceren met de eigen leden en hun leden krijgen toegang
tot diensten die door de gezamenlijke EC’s worden aangeboden. Het LRM
systeem is bedoeld voor alle energiecoöperaties in Nederland. Het systeem
kan zich geleidelijk ontwikkelen al naar gelang de vraag die ontstaat.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

✔

✔

VEC-LRM coalitie Noord Holland
Roeland Kneppers
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Ondernemers
initiatief

Overheids
initiatief


Doel
VEC-LRM wordt opgezet als dochter van de
gezamenlijke coöperaties en heeft als doel
professionele diensten te leveren tegen zo laag
mogelijke kosten.

Context
Uitgangspunt is dat elke Energiecoöperatie een
eigen gezicht behoudt (eigen Look & Feel) en
een eigen bedrijf voert. Er zijn echter zaken die
beter gezamenlijk kunnen worden aangepakt
zoals een Leden Relatie Management (LRM)
systeem en daaraan (in de toekomst) te koppelen
BackOffice functies. Het energie-internet in
wording vraagt om goede samenwerking tussen
energiecoöperaties in Nederland zodat een sterke,
intelligentge crowd wordt gevormd door de
gezamenlijke leden. Energiecoöperaties maken
selectief gebruik van modules binnen het systeem.
De basismodule geeft een eigen pagina per lid
met alle relevante gegevens van het lid, een
vragenlijst en toegang tot andere modules. De
Energiecoöperatie gebruikt deze basismodule voor
incasso van de ledenbijdrage en de communicatie
met haar leden. Voorbeelden van te ontwikkelen
extra modules: Participatie in een lokaal project,
Participatie in een project van een andere
coöperatie, Gezamenlijk inkopen van energie en
Contract Management per lid. Voor coöperaties
die als wederverkopers van energie optreden
kan een aparte module worden ontwikkeld.

Indien de gezamenlijke coöperaties (VEC) een
eigen leveringsbedrijf creëren, kan dit als module
worden gekoppeld aan het systeem.

Organisatiestructuur
VEC-LRM wordt opgezet als dochter van alle
deelnemende energiecoöperaties in Nederland.
Professionaliteit staat voorop bij de ontwikkeling.

Energiebron en techniek
Energiebron: coalition of the willing.

Financiering
Met behulp van subsidie wordt een haalbaarheids
studie uitgevoerd. De bedrijfsvoering zal gebaseerd
zijn op een vast abonnement per module voor de
energiecoöperatie en betaling per verleende dienst
per lid.
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Noord-Holland

Wetering Duurzaam

Amsterdam
12

★

Maartje Romme

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
WeteringDuurzaam is een project van buurtvereniging Wetering Verbetering
ter verduurzaming van de historische Weteringbuurt in Amsterdam. Het is een
samenwerking tussen de inmiddels gevormde Stichting Wetering Duurzaam en
stadsdeel Centrum. 30 buurtbewoners ondertekenden al een intentieverklaring
tot energieneutraliteit en duurzame verbouwing van hun woning. Daarnaast zijn
er van 20 verschillende woningen technische rapporten.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

✔

✔

Wetering Duurzaam
Maartje Romme

www.weteringduurzaam.nu
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Ondernemers
initiatief

Overheids
initiatief


Doel
Een energieneutrale buurt, met goed geïsoleerde
huizen en eigen, lokaal en duurzaam opgewekte,
betaalbare energie.

Context
Buurtbewoonster Maartje Romme benaderde
eind 2010 buurtgenoten om samen na te denken
over een duurzame Weteringbuurt in Amsterdam.
Meer mensen speelden met soortgelijke
ideeën en zo ontstond WeteringDuurzaam. In
samenwerking met stadsdeel Centrum kreeg
WeteringDuurzaam in 2012 subsidie (3 250.000)
onder het project ‘Lokaal Alle Lichten op Groen’ van
Platform 31 (voorheen Stuurgroep Experimenten
Volkshuisvesting) met als doel aanbod en vraag
naar energieneutraal renoveren te stimuleren.
Omdat de Weteringbuurt heel divers is qua type
woningen (monumenten, coöperatiewoningen,
huur, gestapelde bouw – koop en huur) is het een
ideaal experiment dat vraagt om nieuwsgierigheid
en levert vragen op zoals hoe maak je
monumentale woningen energieneutraal zonder
hun historische karakter aan te tasten? Wat kun je
met overtollige warmte van de metro?

Organisatiestructuur
Een kernteam van drie bevlogen professionals
aangevuld met een onbezoldigd bestuur van
twee evenzeer bevlogen buurtbewoners: Monica
Blok en Maartje Romme met drie specifieke
aandachtsgebieden: participatie (binnen en
buiten de buurt), technische oplossingen, en
financiële en organisatorische vormgeving. Alle

betrokkenen enthousiasmeren voor de uitvoering
van individuele en collectieve maatregelen in
een betaalbare en goed georganiseerde vorm,
kost op dit moment alle tijd en creativiteit van
de coalitie van uitvoerders (gemeente, kernteam,
bestuur en een bij het project betrokken groep
van architecten, aannemers, financieel experts,
makelaars).

Energiebron en techniek
Er zijn verschillende technieken om huizen
energieneutraal (evenveel energie duurzaam
opwekken als je verbruikt) te maken. Dat kan
met pandgebonden zaken als woningisolatie,
zonnecollectoren en zonnepanelen, en in
combinatie met collectieve installaties, zoals
een warmtenetwerk en collectieve warmtekoudeopslag.

Financiering en exploitatie
De financieringsbehoefte is per bewoner en
per woning verschillend en afhankelijk van de
individuele wensen. Iedereen kan meedoen
want binnen het project, in samenwerking met
financiële partijen, ontwikkelen we mogelijkheden
voor financiering van elk type verbouwing.
Naast financieringsoplossingen zoals subsidies
en leningen, kan financiering in principe
terugbetaald worden met de besparingen op
energieverbruik. Naast de individuele woningen
zoekt WeteringDuurzaam ook naar gezamenlijke
oplossingen zoals een warmte/koude-installatie,
gezamenlijk duurzame energie-opwekken en/of
inkopen.
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Noord-Holland

Coöperatie
Bergen Energie

Bergen
12

★

Onze eigen, duurzame energie in Bergen, Noord Holland

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

✔

✔

Ondernemers
initiatief

Overheids
initiatief


Context
Coöperatie Bergen Energie (BE) is opgericht in
februari 2013 na twee jaar voorbereiding door
Stichting Bergen Energie. Alle inwoners en
bedrijven in de dorpen Camperduin, Groet, Catrijp,
Bregtdorp, Schoorl, Aagtdorp, Bergen, Bergen aan
Zee, Egmond aan Zee, Egmond aan den Hoef en
Egmond-Binnen kunnen lid worden van BE. We
willen een gezond bedrijf worden dat uitvoering
geeft aan de verlangde energietransitie in de
gemeente Bergen. We willen dit lokaal gestalte
geven met eigen duurzame productie van schone
energie, onafhankelijk van de grote marktpartijen.
Samenwerking met lokale bedrijven en
instellingen staat voorop. Wij vormen de nieuwe
nuts!

Organisatiestructuur
Bergen Energie is een coöperatie U.A. Wij streven
naar gezonde bedrijfsvoering die op lange termijn
kan worden doorgezet. Transparantie is essentieel.
BE heeft geen winstoogmerk maar streeft
naar kostenbeheersing bij de ontwikkeling van
professionele lokale dienstverlening.


Energiebron en techniek
PV-projecten voor en achter de meter zijn
in voorbereiding. De eerste zonneweide is
geprojecteerd aan de Bergerweg. Met steun
van de gemeente Bergen en de provincie NoodHolland doen we onderzoek naar het gebruik van
biomassa uit het duingebied voor verwarming
van een aantal utiliteitsgebouwen. BE wil binnen
de gemeentegrenzen een drietal windmolens
bouwen en BE gaat haar leden helpen bij het
verduurzamen van huizen en bedrijfsgebouwen.

Financiering en exploitatie
Startsubsidie is ontvangen van de gemeente
Bergen. De ledenbijdrage wordt gebruikt voor
het voeren van het coöperatieve bedrijf. De te
ontwikkelen diensten worden aangeboden vanuit
dochterondernemingen van de coöperatie. De
eerste maanden wordt contact gelegd met de
‘early adopters’, de vele belangstellende inwoners
die zich al hebben aangemeld en de grotere spelers
in de gemeente Bergen. De bedoeling is om in
september 2013 een weloverwogen programma
met diensten te presenteren aan de Bergense
bevolking.

Coöperatie Bergen Energie

Roeland Kneppers, Marit Stofberg,
Imro Garcia, Arnoud Frumau,
Marius Kuipers en
Frank Lenzmann

www.bergenenergie.nl
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Nederland
Zevenaar
10

CO2 reductie

★

(Bijna) overal lokaal toepasbaar en altijd
Co 2 (95%) besparend

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Biomassa zoals wilgen of Miscanthus telen op onbenutte lokale gronden of
als groene geluidswal en dan gebruiken als CO2-neutrale, duurzame brandstof
voor verwarming van zwembaden, gemeentehuizen etc. Biomassa zorgt voor
een betere biotoop, vangt fijnstof af, geeft een groene omgeving en brengt
vermindering in het gebruik van fossiele brandstof met zich mee.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

Ondernemers
initiatief

✔

Co2 Reductie

A. Hakvoort en T. Blom

Overheids
initiatief


Doel
BKC wil het milieu sparen zodat onze kinderen en
kleinkinderen ook nog mogen genieten van een
duurzame samenleving.

Context
BKC is een bedrijfsmatig initiatief, ontstaan
uit de vraag naar duurzame energie uit
biomassa, waarbij de overtollige gronden
van de uitbreidingsgebieden als (tijdelijke)
teeltgronden fungeren. Het berust op het
decentralisatieprincipe. Door de lokale omgeving
in het verhaal te betrekken is de CO2 doelstelling
eenvoudig te halen.

Organisatiestructuur
BKC is een bv en actief in de volgende regio’s
in Nederland: Zevenaar, Aalten, Oost Gelre
(Lichtenvoorde). Daarnaast is BKC ook actief in
Hongarije (in Kecskemét). CO2 Reductie is een
product: energie voor warmte uit biomassa.
Klanten sluiten een contract af waarvoor zij een
biomassa verwarmingsketel krijgen.

Energiebron en techniek
De biomassaplantage is de energiebron.
De biomassa cv ketel (VETO) is de technische
warmteproducent.


Financiering en exploitatie
Het wordt tot nu toe door eigen middelen
gefinancierd. Zodra er meer/grotere projecten zijn
wordt extern geld aangetrokken. Hiervoor zijn
we in onderhandeling. Deze onderhandelingen
verlopen positief. Biomassa is voor de klant zeer
kostenbesparend omdat de prijs voor warmte voor
10 tot 15 jaar wordt vastgesteld: contractmatig
(bijvoorbeeld 15 jaar) wordt een vaste prijs
vastgelegd voor de afgenomen warmte. 1 ha
biomassa is gelijk aan ca. 7000 m3 gas per jaar en
geeft een CO2 besparing van 15 tot 18 ton per ha.

Kennis delen
Door samenwerking met het ministerie van
landbouw, Rijksgebouwendienst, stadsregio
Nijmegen, provincie Gelderland, Universiteit
Wageningen, gemeente Zevenaar. Ook doormiddel
van de informatie die wij op onze eigen website
hebben, via berichten in de Gelderlander en andere
lokale kranten of via de tv (Graafschap tv etc.).

www.bkcbv.nl
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Nederland
Amersfoort
8

Zonnighuren

★

Ook huurders willen zon. De voorhoede is in beweging,
nu het peloton nog

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
De beer is los. Steeds meer huurders vragen om zonnepanelen. Het liefst
via de huur maar desnoods zelf. De investering rendeert, voor huurder én
verhuurder.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

Ondernemers
initiatief

✔

Overheids
initiatief


Doel
Zonne-energie voor huurwoningen van 120
corporaties realiseren.

Context
Geïnspireerd door Urgenda (wijwillenzon) nam
Atrivé het initiatief om met 31 corporaties en
koepelorganisatie Aedes zonne-energie voor
huurders te introduceren. Atrivé coördineerde
een multi-client-onderzoek onder de corporaties
hetgeen resulteerde in een business case die in de
zomer van 2012 is gepresenteerd.

Organisatiestructuur
Zonnighuren is een initiatief van Atrivé,
een adviesbureau (bv), samen met 31
woningcorporaties. Het team van Zonnighuren
bestaat uit vijf medewerkers van Atrivé, en
een onderaannemer die gespecialiseerd is in
aanbesteding van zonne-energie (200 mwp
ervaring in België en Duitsland).


Energiebron en techniek
Zonne-energie met zonnepanelen.

Financiering en exploitatie
De opzet en kennisdeling wordt multi-client
door klanten betaald. In de uitvoering kiezen
corporaties hoe ze willen investeren/financieren:
de corporatie doet dit, of een externe, of de
huurder. We hopen dit jaar met corporaties voor
20 miljoen te investeren en 8 miljoen kwh per
jaar op huurwoningen te gaan leggen door heel
Nederland.

Zonnighuren
Atrivé

www.zonnighuren.nl
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Noord-Holland

Evergreenergy

Amsterdam
11

★

Jeroen Kruisheer

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Evergreenergy helpt huurders en hun corporaties om zonnepanelen op de
daken te krijgen. Een ESCo (energie service coöperatie) neemt de investering
op zich en zorgt dat de deelnemende huurders gedurende 25 jaar een vaste
vergoeding betalen voor de zonne-energie. Deelnemende huurders krijgen in
het eerste jaar een lastenverlichting van ca. 5 50,00.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

Ondernemers
initiatief

✔

Evergreenergy

Overheids
initiatief


Doel
Zonne-energie voor huurders beschikbaar maken
op een voor huurders kostenvriendelijke manier.

Context
Wat begon als een burgerinitiatief is uitgegroeid
tot Evergreenergy. Inmiddels vier jaar geleden heb
ik samen met een buurman het plan opgevat om
op alle daken in onze nieuwbouwwijk (met de
projectnaam Evergreen) zonnepanelen te plaatsen.
Kort nadat we ons hadden aangemeld als initiatief
bij ‘Wij Krijgen Kippen’, realiseerden wij ons dat we
de schaal moesten verkleinen. Omdat huurders
minder gemakkelijk een zonne-systeem op het
dak van hun verhuurder plaatsen besloten we
ons hierop te richten. Gesprekken met corporaties
gaan heel moeizaam. Hierdoor is de buurman een
jaar geleden afgehaakt. Belangrijk is dat er bij de
woningcorporaties meer erkenning komt voor het
beoogde lastenvoordeel voor de deelnemende
huurders.

Organisatiestructuur
Evergreenergy is een eenmanszaak. In Cvinstallatieverhuurder Energie Service Noord –
West Holland hebben we een zeer goed
meewerkende/denkende ESCo gevonden. Zij zijn
gewend aan de trage beslissingstrajecten binnen
corporaties en stellen zich zeer flexibel op.


Energiebron en techniek
Zon, zonnepanelen, zonnecollectoren.

Financiering en exploitatie
Van elk geplaatste zonne-systeem ontvangt
Evergreenergy een honorarium van zowel de ESCo
als de corporatie. Evergreenergy enthousiasmeert
de huurders en helpt hen bij contact met hun
verhuurder/de woningcorporatie. Doordat de
huurders zelf op hun eigen EAN-code terugleveren
en de vergoeding voor het geplaatste systeem
geïncasseerd wordt via de servicekosten, is er
geen leveringsvergunning nodig. Een systeem in
het Evergreen project kost ongeveer 3 5.000,00
inclusief BTW en installatie. Een systeem wekt
dan zo’n 2050kWh per jaar op. Hiervoor betalen de
deelnemers een vergoeding van 3 400,00 per jaar.
Dit wordt betaald via de servicekosten.

Jeroen Kruisheer

www.evergreenergy.nl
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Noord-Holland
Amsterdam
8

Waternet

★

Zonnepanelen voor medewerkers op een dak van Waternet

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Niet iedereen heeft een (geschikt) eigen dak voor de plaatsing van
zonnepanelen, omdat ze in een huurhuis wonen of een dak hebben dat richting
het Noorden staat. Waternet beheert vele daken van rioolwaterzuiveringen,
gemalen en drinkwaterproductielocaties. De medewerkers investeren in
zonnepanelen op de daken van Waternet en ontvangen jaarlijks een vergoeding
voor de geproduceerde energie.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

✔

✔

Waternet

Enna Klaversma

www.waternet.nl
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Ondernemers
initiatief

Overheids
initiatief


Doel
Medewerkers van Waternet de mogelijkheid
bieden een steentje bij te dragen aan groene
energieproductie.

Context
Waternet is de uitvoerende organisatie van het
waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente
Amsterdam en houdt zich bezig met de hele
watercyclus. Medewerkers jonger dan 35 zijn
verenigd in ‘Jong Waternet’. Een jaar geleden hield
Jong Waternet een duurzaamheidswedstrijd onder
de medewerkers. Het winnende initiatief (uit 30
inzendingen) was ‘Je eigen zonnepaneel op een
Waternet-dak’. Inmiddels is er goedkeuring van
de directie en is er een dak geselecteerd. Nu moet
er een coöperatie worden opgericht en wordt een
contract opgesteld voor het officiële gebruik van
het dak. Hopelijk kunnen medewerkers daarna
lid worden van de coöperatie en worden voor de
zomer de panelen geplaatst.

Organisatiestructuur
Jong Waternet en de winnaar van de duurzaam
heidswedstrijd trekken het inititiatief maar
binnenkort wordt een coöperatie opgericht
waar medewerkers van Waternet lid van kunnen
worden. Deze coöperatie wordt opgericht door Zon
op Nederland. De leden van de coöperatie kunnen
investeren in één of meerdere zonnepanelen
op een dak van Waternet. Waternet betaalt de
opbrengst van de panelen aan de coöperatie en
deze vedeeld dit onder de leden.


Energiebron en techniek
De zon en photovoltaïsche zonnepanelen.

Financiering en exploitatie
De selectie van een geschikt dak, de contracten etc.
worden betaald door Waternet in de vorm van tijd
voor medewerkers die het initiatief trekken. Op
het moment dat de coöperatie opgericht is, wordt
de rest van het project betaald uit contributie
en investering en van leden. Zij verdienen hun
ingelegde geld weer terug uit de winst van de
zonnepanelen. De verwachte investering ligt
rond 3 1.400,– per kWp. De opbrengst van 1 kWp
is ongeveer 960 kWh. Rekening houdend met de
vaste lasten voor de coöperatie (lidmaatschap,
verzekering, onderhoud) wordt de terugverdientijd
voor de deelnemers ongeveer 15 jaar. De
verwachting is dat geïnteresseerde Waternetters
mee doen omdat ze duurzaamheid belangrijk
vinden en niet omdat ze winst willen halen.
Omdat het tarief dat Waternet betaalt voor
ingekochte energie laag is (lage energiebelasting
voor grootverbruikers) is de terugverdientijd lang.
De huidige Nederlandse salderingsregels maken
dat de financiële opbrengst van geproduceerde
energie laag is.
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Noord-Holland
Amsterdam
5

Gloei!

Foto: Annet Bult

★

Annet Bult en Michiel Huijsman

★ ★ ★ ★ ★
Aan de IJ-oever van Amsterdam staat een grote lamp op het dak van
Pakhuis Wilhelmina, een broedplaats voor kunstenaars. Sporters van het
fitnesscentrum op de begane grond voorzien de lamp van stroom.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

Ondernemers
initiatief

✔

Overheids
initiatief


Doel
Op sommige plaatsen in de samenleving is
een nijpend tekort aan mankracht en energie
(verzorgingstehuizen, bejaardenhuizen,
ziekenhuizen). Er zijn ook plaatsen waar
mensen hun energie graag brengen (sport- en
fitnesscentra). Gloei! stelt de vanzelfsprekendheid
van onze energiestromen aan de orde.

Context
GLOEI! komt voort uit een inzending voor een
prijsvraag van Vereniging Pakhuis Wilhelmina, een
atelierverzamelgebouw aan het IJ in Amsterdam.
De opgave was de broedplaats voor kunstenaars
zichtbaar te maken in het straatbeeld, nadat het
door overbouwing grotendeels aan het zicht is
onttrokken. Gloei! kwam als winnaar uit de bus.

Organisatiestructuur
Annet Bult en Michiel Huijsman zijn de initiatief
nemers. Stichting Wally Openbaar Kunstlicht
is de opdrachtgever en we werken samen met
sportschool Fit4less. De energie van sporters
voorziet een groot licht in de openbare ruimte van
stroom.


Energiebron en techniek
Menselijke inspanning op crosstrainers in
fitnesscentrum Fit4less. Een actieve crosstrainer
genereert spanning dankzij een interne generator
van maximaal 240 watt. Weerstanden in de
trainer zetten een groot deel van het opgewekte
vermogen om in warmte. De regeling van de
weerstanden bepaalt de inspanning van de
sporter. Een klein deel van de opgewekte spanning
voedt de elektronica van de trainer. De generator
wekt spanning op van ca. 9,5 volt. Van de generator
van 12 trainers wordt ca. 20 watt vermogen
permanent afgetapt. Zodra er spanning geleverd
wordt, koppelt een relais de trainer aan de ingang
van een converter, waarvan er vier zijn geplaatst.
De converter zet de 9,5 volt om naar 24 volt. Dit
levert 12 (trainers) x 20 watt = 240 watt vermogen
op. Diodes koppelen de spanning van de 12 trainers
nog voor de converters en stuurt deze één richting
op zodat onderling beïnvloeding uitgesloten is.
De uitgang van de converter levert bruikbare
spanning voor ledverlichting. Deze brandt bij inzet
van 1 trainer op een vermogen van ca. 8 % (=ca. 20
watt). Elke extra trainer laat de verlichting ca. 8 %
feller branden.

Financiering
Het geld van de prijsvraag is gebruikt voor
haalbaarheidsonderzoek naar Gloei! De uitvoering
van Gloei! is gefinancierd door Stichting Doen,
Mondriaanfonds, Amsterdams Fonds voor de
Kunst, Fit4less en Stichting Wally Openbaar
Kunstlicht.

Gloei!

Annet Bult en Michiel Huijsman
www.gloei.org

42

43

Utrecht

Groen Zonnig Houten

Houten
9

★

Wilko Kistemaker

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Groen Zonnig Houten heeft als doel om zoveel mogelijk inwoners in
Houten en omgeving via een speciale aanpak te interesseren voor het
zelf gaan produceren van zonne-energie. In de afgelopen twee jaar (2011,
2012) zijn 250 huizen van een zonne-energiesysteem voorzien. Samen
produceren zij 400.000 kWh groene stroom per jaar. Via informatieavonden,
maatwerkadvies en een aantrekkelijk en goed aanbod van een lokale
leverancier worden belangstellenden ondersteund bij de aanschaf van
zonnepanelen.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

✔

Groen Zonnig Houten
Wilko Kistemaker

www.groenzonnighouten.nl
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Ondernemers
initiatief

Overheids
initiatief


Doel
De komende twee jaar duizend inwoners in
Houten interesseren in toepassing van zonneenergie.

Context
Groen Zonnig Houten is door een inwoner uit
Houten gestart in 2011. De eerste twee fasen
(2011) waren gericht op een paar wijken in
Houten. Inmiddels zijn in alle wijken in Houten en
erbuiten deelnemers aan het initiatief. De vraag
wordt gebundeld en het aanbod en de installatie
worden concreet gemaakt via samenwerking
met een geselecteerde leverancier. Gemeente
Houten ondersteunt het initiatief onder meer via
het beschikbaar stellen van presentatieruimte
in het gemeentehuis. Hoge kwaliteit, maatwerk
en scherpe prijs door samen op te trekken zijn
essentieel. Gestart is met zonnepanelen op eigen
woningen en huurwoningen. In 2013 worden (ook)
zonneboilers toegevoegd. Ook worden financiële
modellen ontwikkeld om scholen en bedrijven
te adviseren en faciliteren in het zelf toepassen
van zonne-energie. Op basis van de opgedane
ervaring worden op andere plaatsen (Eindhoven
en twee andere steden) soortgelijke initiatieven
gestart. Inmiddels zijn zeven informatieavonden
en een evaluatieavond georganiseerd met ca 750
aanwezigen. Er zijn 500 gratis maatwerkadviezen
uitgevoerd.


Organisatiestructuur
Groen Zonnig Houten wordt gefaciliteerd door
Wilko Kistemaker en maakt gebruik van een mix
van professionals (deels zelfstandigen) die naast
hun dagelijks werk bijdragen leveren en een
beperkte vergoeding krijgen. Groen Zonnig Houten
levert geen stroom: de deelnemers produceren
hun eigen stroom en leveren aan zichzelf en aan
het net.

Energiebron en techniek
Zon en met name zonnepanelen. Er zijn begin 2013
meer dan 2000 panelen geplaatst.

Financiering en exploitatie
Wilko Kistemaker financiert. Zonnesysteem
leveranciers betalen een vergoeding per
gerealiseerd systeem, voor dekking van kosten en
vergoeding voor de kennis, aanpak en inspanning.
De organisatie van het initiatief vergt een
gemaximeerd bedrag aan kosten (pr ed.) en verder
een variabel aantal uren van betrokkenen tegen
een kostprijstarief en operationele kosten voor
onder meer een website. De opbrengst is een
klein percentage van de gerealiseerde waarde.
De aanschaf van een geïnstalleerd systeem kost
gemiddeld 3 4.000,– en levert ca. 2000 kWh
per jaar op.
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Noord-Holland

Herman de
Zonnestroomverdeler

Amsterdam
9

★

Financiële, sociale en duurzame winst. En zonnestroom voor iedereen

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Herman de Zonnestroomverdeler is een apparaat dat de stroom van één groot
zonnesysteem op een gedeeld dak over de elektriciteitsmeters van deelnemende
woningen verdeelt. Herman ondersteunt alle afrekenmodellen en maakt de
verdeling van de opgewekte zonnestroom compleet flexibel, ook in tijd.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

✔

Ondernemers
initiatief

✔

Herman de Zonnestroomverdeler
Christiaan Brester en Jim Wiese
www.zonnestroomverdeler.nl
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Overheids
initiatief


Doel
Zonne-energie voor iedereen rendabel maken.

Context
Zonnestroom is niet voor iedereen even rendabel:
in een appartementencomplex of flat deel je een
dak én een collectieve elektriciteitsmeter. De prijs
voor stroom op een collectieve elektriciteitsmeter
is gemiddeld 3 0,13 per kWh. Terwijl dat voor
de individuele elektriciteitsmeter bij je woning
gemiddeld 3 0,23 per kWh is. Terugleveren van
zonnestroom aan het elektriciteitsnet levert via
de collectieve meter dus 3 0,10 per kWh minder op
dan via een individuele meter. Met een gemiddeld
jaarlijks stroomverbruik van 3300 kWh scheelt dat
een flink bedrag. Voor veel ‘dakdelers’ de reden om
geen zonnepanelen aan te schaffen. Duurzaam
ondernemer Christiaan Brester organiseerde
veel collectieve inkoopacties van zonnepanelen.
Vereniging van Eigenaren ‘De verloren tijd’ had
interesse in zonnepanelen maar door de lage
stroomprijs op hun collectieve meter bleek de
investering niet rendabel. Dit probleem is landelijk
en van grote invloed op de verduurzaming van
Nederland. Voor Christiaan de aanleiding om
Herman te bedenken. Na een succesvolle pilot op
zijn eigen woonboot en die van zijn buurvrouw,
zijn de eerste Hermannen geïnstalleerd, in
Wageningen en Utrecht. VvE ‘De verloren tijd’
volgt op 15 april 2013.


Organisatiestructuur
Lokale Energie en Netwerken Services bv is in 2012
opgericht door Brester en compagnon Jim Wiese.
Vijf werknemers doen de technische ontwikkeling,
sales, projectorganisatie en communicatie.
Herman levert geen energie maar geeft het door.
Een leveringsvergunning is niet nodig.

Energiebron en techniek
De zon! Zonnepanelen en Herman. En met
Herman’s webapp is zonnestroom simpel te (her-)
verdelen en de opbrengst inzichtelijk.

Financiering en exploitatie
Uit eigen middelen gefinancierd en in 2012
3 100.000,– ontvangen uit het Stimulerings
programma Duurzame Energie van de Provincie
Noord-Holland. Zowel de verkoop van hardware
als het Hermanlicentiemodel genereert cashflow.
LENS levert ook panelen, installeert en doet de
juridische afhandeling en financiering. Daarnaast
worden lopende kosten gedekt door de technische
duurzaamheidsanalyse. Ook organiseert LENS
collectieve inkoopacties voor zonnepanelen.
Herman (het kastje) kost eenmalig tussen
3 1.040,– en 3 3.900,– incl. btw (afhankelijk van het
aantal kanalen). Aan Herman is een licentiemodel
verbonden van ongeveer 3 30,– per gebruiker per
jaar, plus 3 50,– per Herman. De opbrengst voor
de klant komt uit de 75% hogere vergoeding voor
zonnestroom, grootschaligheidsvoordeel van
één groot zonnesysteem en rijkssubsidie dankzij
Hermans’ energievereniging. De investering wordt
binnen tien jaar terugverdiend.
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Gelderland

Zon op School NSV2

Nijmegen
8

★

Jos Reinhoudt, Sjoerd Blom, Pim Ketelaar en Joris Jans

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
We willen met zonnepanelen op basisschool NSV2 in Nijmegen een groot
deel van de energie opwekken, en tegelijkertijd de leerlingen van de school
leren over duurzame stroom en energiebesparing. Ook willen we de ouders
stimuleren zelf zonnepanelen te installeren. We willen met het model dat we
ontwikkeld hebben ook andere scholen helpen.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

✔

Ondernemers
initiatief

Overheids
initiatief


Doel
Basisschool NSV2 in Nijmegen voorzien van
zonnepanelen.

Context
Het initiatief is letterlijk ontstaan op het
schoolplein. Daar wachten de ouders op hun
kinderen als de school uitgaat. Vanaf het
schoolplein heb je goed zicht op het grote, schuine
dak dat recht op het zuiden gericht is. Een paar
wachtende vaders kwam op het idee dat dak vol te
leggen met zonnepanelen. En van het een kwam
het ander.

Organisatiestructuur
Alles draait op vrijwilligers: financieel beheer,
marketing, organisatie en sponsoractiviteiten.
Een moeder heeft een kleurplaat gemaakt, bij
wijze van promotie-actie. De zonnestroom wordt
gesaldeerd met het verbruik van de school.
Voor de realisatie is een stichting opgericht:
‘Vrienden van NSV2’. Voor de oprichting is
een notaris uit de zandbak op het schoolplein
gevist. De stichting sluit een contract met het
schoolbestuur voor de financiële afwikkeling
waarin geregeld wordt dat het financiële voordeel
van de bespaarde energie terugvloeit naar de
stichting.


Energiebron en techniek
Zonnepanelen, met online monitoring van de
opbrengst zodat kinderen die een spreekbeurt over
het project willen houden of leraren die er rekenles
mee willen geven direct de gegevens kunnen
gebruiken.

Financiering en exploitatie
Het project kost ca. 3 32.000,– . Een kwart komt
van subsidie van de Stichting Zevenheuvelenloop.
Een zo groot mogelijk deel komt via crowdfunding:
ouders en belangstellenden kunnen een certificaat
kopen van 3 50,–. De certificaten brengen na
vijf jaar 3 55.– op. Dit wordt gefinancierd uit de
besparing op de energierekening. Daarnaast doen
we sponsoractiviteiten, zoals een benefietfeest
en een sponsorloop. Het schoolbestuur betaalt
het resterende deel. We werven zoveel mogelijk
certificaathouders. Ongeveer 20 leerlingen uit
groep 7 en 8 hebben twee woensdagochtenden les
gehad over energie. Twee van de leerlingen hebben
bij de open dag van de school zelf workshops
verzorgd. De wethouder heeft van die leerlingen
het eerste certificaat gekocht, in bijzijn van lokale
media. Kosten: 3 32.000 voor een installatie van
ongeveer 90 panelen. Opbrengst: 20 kWh per jaar.
Bespaarde inkoop 3 2.600 per jaar (13,2 ct/kWh)

Zon Op School NSV2

Jos Reinhoudt, Sjoerd Blom,
Pim Ketelaar en Joris Jans

www.zonopschoolnsv2.nl
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Zuid-Holland

Energiegarant

's-Gravenhage
9

★

het energiebedrijf met energie besparen als doel

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Energiegarant is het energiebedrijf met besparen als doel. Wij willen het
liefst dat onze klanten zo min mogelijk energie verbruiken door bv isolatie
en duurzamere energie gebruiken. Ieder huishouden is uniek. Wij bieden
hulp en advies zodat ieder op zijn eigen manier zijn energiehuishouding kan
verduurzamen.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

Ondernemers
initiatief

✔

Energiegarant

Hilbrand Does en

Mark Toorenburg

www.iedereenzijneigenenergie.nl
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Overheids
initiatief


Doel
Huishoudens helpen met energiebesparen. Uit
ervaring weten wij dat een besparing van 30%
ambitieus maar haalbaar is.

Context
Energiegarant is opgericht in 2007 en heeft meer
dan honderd projecten uitgevoerd voor particulieren. Voornamelijk vloerisolatie, zonnepanelen en
energie-advies. Steds meer mensen willen
duurzamer leven en de bestaande energiebedrijven gaan daar niet goed mee om. Daarom breiden
we onze dienstverlening uit met energielevering
zodat we dé energiepartner voor alle energiezaken
zijn voor onze klanten. Ervaring leert dat het goed
mogelijk is het energieverbruik met 30% te
verminderen. Zonder comfortverlies. Wat je
bespaart hoef je ook niet op te wekken. Om
energiebesparing samen met onze klanten te
realiseren pakken wij het aanbieden van energie
anders aan: geen winst op stroom en gas; onze
inkoopprijs is uw inkoopprijs en een vast servicebedrag per maand. Maandelijks het werkelijke
energieverbruik afrekenen: geen onduidelijk
voorschotbedrag en geen verrassingen bij de
jaarlijkse eindafrekening. Klanten kunnen lid
worden van de bespaarorganisatie met een inleg
van 3 300,– Onze leden krijgen daarvoor een
aantrekkelijke rente, korting op energiebesparende
producten en één aanspreekpunt voor energiebesparende maatregelen.

Organisatiestructuur
Energiegarant heeft op dit moment geen betaalde
werknemers maar werkt samen met betrouwbare
partners. Energiegarant gelooft in kleinschaligheid
en doen waar je goed in bent.

Energiegarant is een bv met twee oprichters/
eigenaren, Hilbrand Does en Mark Toorenburg. Hun
missie is dat leden geen energie meer hoeven af te
nemen. Naast hulp bij energie besparen en eigen
opwek, biedt Energiegarant voor aanvullende
energiebehoefte energie van Nederlandse
windmolens en standaard gas. Energiegarant
heeft (nog) geen eigen leveringsvergunning.

Energiebron en techniek
Stroom uit Nederlandse windmolens via
certificaten en standaard gas, met op termijn een
eigen windmolen. Energiegarant zou graag groen
(of bio) gas leveren maar dat is op dit moment
onvoldoende beschikbaar. Wij geloven niet In CO2
gecompenseerd gas.

Financiering en exploitatie
De leden zijn lid van een bespaarorganisatie en
betalen 3 300,– inschrijfgeld waarover zij een
aantrekkelijke rente van 4% krijgen (als een lid
weg wil krijgt hij de inleg terug). Hiermee wordt
de energie-inkoop gefinancierd. Daarnaast
betalen leden voor de energie die zij verbruiken.
Er is geen sprake van subsidie. Voor de dekking
van de opstartkosten en om een eerste groep
van 1000 potentiële leden te bereiken maakt
Energiegarant gebruik van crowdfunding. Met
een verwachte klantengroei van 2000 klanten
per jaar en een omzet van 3 1,5 miljoen in 2013
wordt in 2014 een positief resultaat verwacht.
Met een energiebesparing van 30% na drie
jaar, is energiebesparing van 19,7 miljoen kWh
en 7,1 miljoen m3 mogelijk. Door een efficiënte
organisatie en door onze hulp bij energiebesparing
kan een klant zo’n 3 150,– tot 3 200,– per jaar
besparen.
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Overijssel

6 passiefwoningen
Borne

Borne
9

★

Stichting Woonbeheer Borne: zo goed als betaalbaar, zo
energiezuinig als haalbaar.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Stichting Woonbeheer Borne heeft zes woningen gerealiseerd die voldoen
aan het keurmerk Passief Bouwen (EPC 0,06 – 0,08), tegen de trend in van
‘zo energie-ónzuinig als Het Bouwbesluit toelaat’. Geheel in tegenstelling tot
de landelijke malaise in de bouw waren alle zes huizen dan ook lang voor de
oplevering verhuurd.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

Ondernemers
initiatief

Overheids
initiatief

✔


Doel
Bouwen zoals bewoners wensen en de
maatschappij dat vraagt.

Context
Woonbeheer Borne heeft veel van haar huur
woningen in de afgelopen jaren gerenoveerd naar
een ‘groen’ energielabel, veelal voorzien van een
(huur-)zonneboiler, en álle huurwoningen zijn
inmiddels voorzien van een energielabel. Tijdens
de Bouwbeurs ontvingen Woonbeheer Borne en
Oude Lenferink Bouw bv de landelijke ‘Passief
Bouwen Award’ 2012 voor de zes passiefwoningen.
Het juryrapport spreekt boekdelen: “Zonder
uitspattingen en met gedegen vakmanschap
is hier een project gerealiseerd dat uitstekend
past in een mooi samenwerkingsproject op
weg naar extreem lage energiegebruiken met
vergroting van wooncomfort. Wederom laat een
woningbouwcorporatie zien dat zij ook uitstekend
goed nieuws kunnen brengen”.


Organisatiestructuur
Stichting Woonbeheer Borne.

Energiebron en techniek
• de niet gebruikte energie
• de zon

Financiering
Een solide woningbouwcorporatie, zonder
stoomboot of derivaten. Financiering uit eigen
middelen. Een stichting heeft geen leden, de
huurders zijn haar klanten.

6 passiefwoningen Borne

Stichting Woonbeheer Borne
www.woonbeheerborne.nl
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Noord-Brabant

Energie Dongen

Dongen
12

★

Betaalbare, eigen en duurzame energie

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
De coöperatieve vereniging Samenwerkend Dongen u.a. vormt lokale
samenwerkingsverbanden op thema’s als energie, glasvezel etc. Het eerste
thema dat we oppakten is energie en daaraan geven we invulling met
‘Energie Dongen’: een coöperatieve vereniging van eindgebruikers van
energie binnen de gemeentegrenzen van Dongen.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

✔

✔

Ondernemers
initiatief

Overheids
initiatief


Doel
Een verregaande bijdrage leveren aan de lokale
leefbaarheid.

Context
Een aantal burgers wilde begin september 2011
aan de slag met duurzame energie. In oktober ging
een initiatiefgroep aan de slag en in november
hadden we tot onze verbazing 250 mensen in de
zaal. Er meldden zich spontaan 45 vrijwilligers
om de coöperatie op te gaan zetten en hieraan is
met maar liefst 350 mensen in de zaal uitvoering
gegeven op 1 februari 2012. Sindsdien werken we
hard aan het uitvoeren van projecten en het verder
uitbouwen van de coöperatie. Uiteraard zijn de
zonnepanelen het eerste project dat we oppakten
maar dat doen we op een bijzondere manier.

Organisatiestructuur
Coöperatie met in 2013 bijna 300 leden en aspirantleden. In de toelevering van producten aan de
leden is er ook een coöperatieve samenwerking
tussen lokale ondernemers ontstaan. Via onze
website ontzorgen we onze leden bij de aanschaf
en installatie van de zonnepanelen. Maandelijks
organiseren we een Energie Café dat vorig jaar
door gemiddeld 120 mensen is bezocht.


Energiebron en techniek
Zon. De windwerkgroep volgt nu de MER
procedure en we bereiden een wijkaanpak voor
energiereductie voor en een 0-meting van de hele
gemeente. Dit in samenwerking met gemeente,
woningbouwvereniging, Stichting KIEN en
studenten van de NHTV, mogelijk gecombineerd
met een pilot met Enexis.

Financiering en exploitatie
‘De hoed’. Iedere ontmoeting deden bezoekers
een vrijwillige bijdrage in de hoed. Ruimschoots
voldoende om de eerste start te maken. Uit
het enthousiasme bij de opstart kwam van alle
kanten hulp. Van webbouwer tot lokale notaris,
accountant, een woonstichting die repro aanbood
en een bijdrage van de lokale Rabobank voor
de inrichting van de financiële administratie.
Samen met zoveel mogelijk lokale ondernemers
leverden we producten en diensten direct al
via de coöperatie. Energie Dongen factureert
zelf aan haar leden, die dus klant zijn bij hun
eigen coöperatie. Daarnaast een coöperatieve
samenwerking tussen drie lokale elektroinstallateurs en drie aannemers die ook een
kruisgarantie hebben afgegeven en in overleg
met ons de ketenaansprakelijkheid hebben
afgedekt, waardoor we klein kunnen blijven maar
toch groot kunnen acteren met een gestaag
groeiende achterban. We hebben inmiddels 70
zonne-installaties gerealiseerd en 3 20.000 aan
werkkapitaal in 2012.

Energie Dongen

Coöperatieve vereniging

Samenwerkend Dongen U.A.
www.duurzaamdongen.nl
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Gelderland

Zevenheuvelenloop

Nijmegen
7

★

Zevenheuvelenloop veroorzaakt duurzame kettingreactie
bij Nijmeegse scholen

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Een klein duwtje met een kettingreactie aan duurzame initiatieven en
bewustwording bij jong en oud. De Zevenheuvelenloop wil het meest
duurzame loopevenement van Nederland zijn, biedt deelnemers een
treinkaartje aan en legt een heffing op aan mensen die toch met de auto
komen. Dit levert 5 100.000,– op voor zonnepanelen voor lokale (basis)scholen.
Ouders van basisschool NSV2 hadden al bij de schooldirectie aangeklopt voor
zonnepanelen en dat is nu bereikbaar.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

✔

Zevenheuvelenloop

Stichting Zevenheuvelenloop
www.zevenheuvelenloop.nl
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Ondernemers
initiatief

Overheids
initiatief


Doel
Het meest duurzame loop evenement van
Nederland worden. Het effect: één duurzaam
initiatief leidt tot een hele serie nieuwe
initiatieven!

Context
In 2008 vierde de Stichting Zevenheuvelenloop
het 25-jarig jubileum van haar evenement met
de ambitieuze slogan ‘De Zevenheuvelenloop
wordt het meest duurzame loopevenement van
Nederland’. De stichting Zevenheuvelenloop
biedt jaarlijks bijna 50.000 lopers een voordelig
treinkaartje aan. Op eigen vervoer heft de stichting
een vervoerstoeslag. Iedere deelnemer die met
de auto komt betaalt een toeslag die de stichting
vervolgens investeert in duurzame projecten.
Van 2012 tot 2014 levert dat 3 100.000,– op voor
zonnepanelen op scholen. NSV2 is de eerste school
in Nijmegen die hiervan gebruik maakt (begin
februari 2013). Scholen dienen een projectplan
in met de activiteiten die zij ontplooien om
zonnepanelen te realiseren en hoe duurzame
energie terugkomt in het onderwijsprogramma.
De gemeente Nijmegen is intermediair in de
besteding van de 3 100.000,–.

Organisatiestructuur
De stichting Zevenheuvelenloop heeft vijf betaalde
medewerkers en NSV2 heeft een directeur,
docenten en een schoolbestuur. Leerlingen,

scholieren en ouders zijn nauw betrokken,
organiseren creatieve acties voor het resterende
geld en zijn ambassadeurs richting andere scholen.

Energiebron en techniek
Zonne-energie en zonnepanelen wordt omgezet
in stroom. Daarnaast andere milieumaatregelen
zoals betere isolatie, zelfuitschakelend licht, etc.

Financiering en exploitatie
De toeslag voor de deelnemers aan de Zeven
heuvelenloop van 2012 t/m 2014, die niet met
openbaar vervoer of fiets komen, wordt gebruikt
voor zonnepanelen op scholen. De ouders
en kinderen van NSV2 houden een ansicht
kaartenactie, een sponsorloop en verkopen
certificaten voor 3 50,– met een looptijd van vijf
jaar, waarna de koper 55 euro ontvangt. Zo ontstaat
een stuwmeer van geld, een continu proces: ieder
jaar zijn er nieuwe leerlingen (en ouders) die weer
certificaten kunnen kopen en verkopen. Geld dat
bespaard wordt door de lagere energierekening
investeert de stichting in duurzame maatregelen
voor het schoolgebouw. De exacte opbrengsten
zijn nog niet bekend, de schatting is dat de
energierekening van de NSV2 jaarlijks met enkele
duizenden euro’s omlaag gaat, wat weer wordt
geïnvesteerd in milieumaatregelen voor de school.
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Noord-Holland
Zaandam
6

Reloadit

★

Gemeente Zaanstad

★ ★ ★ ★ ★ ★
Gemeente Zaanstad test haar eigen slimme energienetwerk. De energievraag
van 16 elektrische gemeentelijke dienstauto’s wordt zo slim mogelijk
afgestemd op het aanbod uit duurzame energie (van zonnepanelen). Het
netwerk is gebaseerd op verwachtingen van het gebruik van de auto’s, de
weersverwachting, de prijs van energie en de contractafspraken met de
energieleverancier. De pilot is klein opgezet om te bekijken hoe de innovatieve
smart grid technologie in de praktijk werkt.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

Ondernemers
initiatief

Overheids
initiatief

✔

REloadIT

Gemeente Zaanstad
www.reloadit.nl
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Doel
Energiekosten beperken en zoveel mogelijk
gebruik maken van de zelf opgewekte duurzame
stroom. Doel is zo slim mogelijk met de
energiehuishouding om te gaan. Daarnaast
speelt de variatie in energiekosten een rol.
Zaanstad wil de energiekosten beperken door bij
een hoog eigen duurzaam energieaanbod zo veel
mogelijk de eigen elektrische auto’s te laden.

Context
Vanuit het project www.e-harbours.eu werkt
Zaanstad met een aantal Europese havensteden
aan het vergroenen van krachtige economische
dragers. Daarin wordt gezamenlijk kennis
opgebouwd over de toepassing van slimme
energieoplossingen in een industriële setting.
Gemeente Zaanstad heeft ervoor gekozen haar
eigen bedrijfsvoering en energiegebruik centraal
te stellen. Groot voordeel is dat de opgedane
kennis direct operationeel kan worden gemaakt.
Door substantiële financiële besparing te bereiken
is er een krachtig verhaal, waardoor bedrijven en
andere overheden geïnspireerd kunnen raken.

Organisatiestructuur
Het Klimaatprogramma van de Gemeente
Zaanstad is opdrachtgever. In samenwerking met
een aantal direct betrokken zijn de vereisten voor
het smartgrid gedefinieerd. Daarbij zijn o.a. Q-park,
Alliander en GreenChoice betrokken. Vanuit de
Europese samenwerking is met name door VITO
uit België en de universiteiten van Hamburg en

Amsterdam kennis ingebracht. De technische
vertaling is gebouwd door het bedrijf EnergyGo. De
organisaties werken met betaalde krachten. Er is
sprake van levering van energie, maar dat is niet de
hoofdmoot van het project. De essentie is gericht
op inzichtelijk maken van de ‘business-case’ voor
balanceren. Gezien de schaal van opwek is er op dit
moment geen leveringsvergunning.

Energiebron en techniek
ICT staat centraal. Wind en Zon worden gemeten
en voorspeld.

Financiering en exploitatie
Naast eigen middelen, wordt het project
gefinancierd door de EU. De betrokken partijen
dragen deels bij uit eigen middelen. Ook de
ICT-ontwikkelaar EnergyGo participeert deels
op eigen kosten, naast de opdracht vanuit
Zaanstad. Investeringsbudget: ca 3 150.000 voor
ontwikkeling van software. Vanaf de start van
de pilot op 1 maart 2013 worden de opbrengsten
gemonitord, zowel op CO2 als op kWh’s als in euro’s.
Op basis van extrapolatie kan een taxatie worden
gemaakt van de besparingen en opbrengsten van
het slim balanceren van opwek en gebruik.
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Gelderland

Zonnepanelen
gemeente Neder-Betuwe

Neder-Betuwe
7

★

Jan Willem Zwang

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Herfinanciering van een zonnepaneleninstallatie op het gemeentehuis
middels crowdfunding en zo middelen te genereren om nieuwe projecten
te realiseren.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

Ondernemers
initiatief

✔

Overheids
initiatief


Context
De gemeente Neder-Betuwe had geen budget
meer om zelf zonnepanelen op hun uitbouw
te realiseren. Zij heeft Green Spread gevraagd
de investering voor hun rekening te nemen.
Green Spread heeft dit gedaan en het project
heeft sinds juni 2012 al bijna 11.000 kWh
geproduceerd. Green Spread heeft het project
via crowdfunding geherfinancierd bij stichting
Greencrowd. 40 crowdfunders hebben gemiddeld
3 500,– geïnvesteerd. Green Spread gaat nu nog
twee panden van de gemeente Neder-Betuwe
volleggen met zonnepanelen en deze wederom
aanbieden voor crowdfunding. Het is het eerste
project in Nederland waarbij een gemeente
haar vastgoed op een voor haar rendabele wijze
verduurzaamt waarbij de investering uiteindelijk
door burgers gefinancierd wordt en waarmee een
domino-effect gerealiseerd wordt. Het project
is daadwerkelijk succesvol, er wordt nu voor nog
twee andere gebouwen in de gemeente dezelfde
constructie toegepast.

Organisatiestructuur
Het gemeentehuis is eigendom van de gemeente
Neder-Betuwe. De installatie is eigendom van
Green Spread Advies & Ontwikkeling BV. Green
Spread heeft betaalde werknemers.


Energiebron en techniek
Zonne-energie middels zonnepanelen. Het betreft
een 20,16 kWp installatie.

Financiering en exploitatiee
Green Spread heeft de installatie met eigen middelen gefinancierd. Het project is geherfinancierd
middels crowdfunding. Crowdfunders krijgen 4%,
5% en 6,5% rente per jaar bij looptijden van respectievelijk 4, 7 en 11 jaar. De turn key investering
bedroeg ruim 3 30.000,– Green Spread ontvangt
13,79 cent per kWh (prijspeil 2012). Dit bedrag
wordt jaarlijks met 3% geïndexeerd. Het project
heeft SDE+ uit 2011, deze gaat rechtstreeks naar de
gemeente. De geproduceerde elektriciteit wordt
achter de meter geleverd aan de gemeente. Hiervoor is geen leveringsvergunning nodig. Er wordt
niet teruggeleverd aan het net. Green Spread
brengt alleen de geproduceerde kWh in rekening
bij de gemeente tegen een NMDA (Niet Meer Dan
Anders) tarief. Na 15 jaar gaat de installatie om niet
over naar de gemeente.

Zonnepanelen gemeente
Neder-Betuwe

Jan Willem Zwang

www.greencrowd.nl
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Nederland

Regionaal Duurzaam

Haarlem
13

★

Willem Smelik

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Meewind investeert met haar participanten in duurzame energieprojecten
in de regio. Regionaal Duurzaam versnelt de transitie naar duurzame energie
met een financiële impuls aan decentrale energieproductie. Participanten
van Regionaal Duurzaam zijn mede-eigenaar van zes verschillende projecten:
Krommenie, Breda, Utrecht, Dordrecht, Middelburg en Wognum. Toekomstige
projecten worden gekocht op basis van vraag van participanten.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

Ondernemers
initiatief

✔

Regionaal Duurzaam
Willem Smelik

www.regionaalduurzaam.nl
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Overheids
initiatief


Doel
De duurzame energietransitie in Nederland
versnellen.

Context
Regionaal Duurzaam is het tweede fonds van
Meewind. Initiatiefnemer Willem Smelik is in
2007 Meewind begonnen om Nederlanders de
mogelijkheid te geven te investeren in een offshore
windpark. Naast Zeewind 1 wil Smelik nu lokale
duurzame energieprojecten financieren. Meewind
is met een belegd vermogen van 30 miljoen euro
het grootste crowdfunding project in Nederland.
Participanten worden met Regionaal Duurzaam
mede-eigenaar van een decentraal energieproject
bij hen in de regio. Hiermee verbetert het
draagvlak voor duurzame energie. De projecten
binnen Regionaal Duurzaam zijn niet storend voor
de omgeving. Regionaal Duurzaam is gestart in
december 2012. In januari 2013 zijn zes projecten
gekocht. Het fonds heeft een belegd vermogen
van 1,5 miljoen euro op 1 maart 2013. Dit dankzij
een duidelijke website (ca. 6500 bezoeken per
maand), de inzet van sociale media (2030 volgers
op Twitter) en een groot nieuwsbriefbestand van
4000 contacten. Naast eigen middelen werkt
Meewind samen met Greenchoice om het netwerk
te vergroten. In 2013 is de campagne van Meewind
drie maanden lang te zien op National Geographic.
Meewind wil ook zakelijke klanten aantrekken.


Organisatiestructuur
Meewind heeft een Paraplufonds Meewind en
een apart fonds Regionaal Duurzaam. Seawind
Capital Partners is fondsbeheerder. Meewind
heeft twee bestuurders, Jaap Smelik en Willem
Smelik, en een vergunning van de AFM. De energie
wordt direct aan bewoners van woningcomplexen
geleverd. Lokale energieprojecten kunnen hun
project bij Meewind indienen. Afhankelijk van
het beschikbare kapitaal uit de regio wordt de
financiering toegekend. Naast particulieren
kunnen ook gemeenten op deze manier direct
duurzame energieproductie stimuleren.

Energiebron en techniek
Warmte-koude installaties voor verwarming
van woningen. Daarnaast zonnecollectoren op
daken om bewoners te voorzien van een warme
douche. Regionaal Duurzaam staat open voor
biogasinstallaties, grootschalige zonneweiden en
andere decentrale duurzame energieprojecten
binnen bestaande bouw.

Financiering en exploitatie
Meewind heeft meer dan 3500 participanten.
Participanten betalen 3 % emissiekosten.
Regionaal Duurzaam lift mee op het succes van
het fonds Zeewind 1, er is geen subsidie. Het
rendement voor participanten is 5% na aftrek van
2% fondskosten. De opbrengst voor het fonds is 9%
van het belegd vermogen.
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Utrecht

De Energierijke Stad

Utrecht
9

★

Energie-U

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
In Utrecht e.o werkt Energie-U aan De Energierijke Stad. Dat doen we door
projecten op te zetten om energie te besparen en (zelf) op te wekken.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

✔

✔

De Energierijke Stad
Energie-U

www.wijwillenwind.nu
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Ondernemers
initiatief

Overheids
initiatief


Doel
Voor 2016 zijn de doelstellingen
• meer dan 5.000 (actieve) leden / klanten
• een windpark van minstens 10 MW
operationeel
• zonne-energiecentrales van minimaal
5 MW samen operationeel
• minimaal 10.000 huishoudens die energie
besparen

Context
Energie-U is een burgerinitiatief opgericht
door tien inwoners uit Utrecht. Ze hebben
elkaar ontmoet tijdens een door de gemeente
georganiseerd energiecafé. Sinds de oprichting
in 2010 werkt Energie-U intensief samen met
het bedrijfsleven en scholen. Bijvoorbeeld bij de
ontwikkeling van een windpark en de realisatie
van particuliere en collectieve zonneprojecten.
Onze visie is dat initiatieven waarbij alle soorten
mensen en organisaties zich prettig voelen, het
meest succesvol zijn.

Organisatiestructuur
Energie-U is een vereniging maar wordt
in 2013 omgezet naar een coöperatie. Het
windpark is ondergebracht in een bv en aan
de organisatievorm achter de collectieve
zonneprojecten wordt nu gewerkt. Het initiatief
werkt sinds 2011 met betaalde vrijwilligers voor
het adviseren over de plaatsing van zonnepanelen.
We zijn bezig met de levering van energie maar
leveren nog niet. Wel loopt een kortingsactie
bij Greenchoice. We streven niet naar een eigen
leveringsvergunning.


Energiebron en techniek
Op dit moment hebben ongeveer 100 huizen
zonnepanelen via Energie-U geplaatst. In 2013
hopen we de eerste twee collectieve wijkgerichte
zonnecentrales te plaatsen. De ontwikkeling van
een windpark in Utrecht loopt volop. In de zomer
van 2013 zal de structuurvisie vastgesteld moeten
worden. Als de gemeenteraad daarmee akkoord
gaat, zou het windpark in 2015-2016 gerealiseerd
kunnen worden. Windpark ‘Weidewind’ moet
minimaal 10 MW gaan opleveren.

Financiering en exploitatie
Leden betalen 3 25,– per jaar voor het lidmaat
schap. Energie-U heeft een aantal projecten
waarbij de financieringsvorm zeer verschilt. Het
project ‘Zonnestroom voor iedereen’ (collectieve
zonne-energie) is mogelijk gemaakt met steun van
de Rabobank. Particuliere zonneprojecten worden
gefinancierd uit bijdragen van particulieren en
een fee vanuit de betrokken installateurs. De
ontwikkeling van het windpark wordt gefinancierd
uit de bijdrage en investeringen van leden en door
bedrijven. Energiebesparingsprojecten worden
gefinancierd door leden, op vrijwillige basis
gedaan, of in opdracht van derden. In 2012 had
Energie-U een omzet van 3 45.000,–. De begroting
in 2013 is ongeveer 3 175.000, waarvan 3 120.000
euro in projecten wordt uitgevoerd. Dit is exclusief
de ontwikkeling van het windpark, waarvan
de financiering via de partners en de bv loopt.
Leden hebben gezamenlijk geld ingelegd voor de
oprichting van de bv.
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Friesland

Energiecoöperatie
De Eendracht
Makkinga e.o.

Bron: commons.wikimedia.org

Makkinga
11

★

Slim Makkinga

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Makkinga voorzien van duurzame energie. Gezien de stijgende energieprijzen
en de uitputting van de gas- en olievoorraden op de wereld een mooi en slim
initiatief – eerst duurzame energie leveren en later ook zelf produceren uit
bijvoorbeeld zonne-energie, aardwarmte en windenergie. De naam verwijst
naar Zuivelcoöperatie de Eendracht die ooit zetelde in Makkinga.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

✔

✔

Energiecoöperatie

De Eendracht Makkinga e.o.
Slim Makkinga

www.eendrachtmakkinga.nl
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Ondernemers
initiatief

✔

Overheids
initiatief

✔


Doel
Hoofddoel van de Energiecoöperatie is leden uit
Makkinga e.o. voorzien van duurzaam opgewekte
stroom en CO2 gecompenseerd gas (dus ‘groene’
energie) tegen aantrekkelijke tarieven. Ook wil de
coöperatie de productie van duurzame energie in
Makkinga e.o. te stimuleren.

Context
Makkinga is een brinkdorp met zo’n 1000
inwoners in de gemeente Ooststellingwerf in
Friesland. Op duurzaam gebied heeft de lokale
werkgroep SLIM een dorpstuinderij opgericht waar
op biologische wijze diverse groenten en fruit
verbouwd worden. In het dorp staat korenmolen
'De Weyert' die op een wel heel oude manier
energie haalt uit de wind. Eind februari 2012 is
op initiatief van SLIM ( stichting lokaal ideaal
makkinga)in samenwerking met Greenchoice een
bijeenkomst in ’t Haventje georganiseerd. Het doel
van deze avond was de mogelijkheden van het
oprichten van een energiecoöperatie in Makkinga
te onderzoeken. Er bleek veel animo te zijn voor
een energiecoöperatie. Een werkgroep heeft
het voortouw genomen en de concrete plannen
uitgewerkt. Daaruit voortvloeiend is op 12-06-2012
de coöperatie opgericht.


Organisatiestructuur
Een coöperatie, mede omdat daarin de leden
medezeggenschap hebben. Er zijn geen betaalde
krachten, alleen vrijwilligers. We hebben een
overeenkomst gesloten met energieleverancier
Greenchoice. Greenchoice bevordert en onder
steunt actief de totstandkoming van dergelijke
coöperaties. Zij hanteert een uniek bedrijfsmodel
waarbij het verschil van de inkoopprijs en de
verkoopprijs van de totaal verbruikte energie door
coöperatieleden, teruggestort wordt op rekening
van de coöperatie. In praktijk betekent dit dat
gemiddeld per aangesloten lid 3 25,– tot 3 40,– per
jaar terugvloeit naar de coöperatie en dus naar de
lokale gemeenschap.

Energiebron en techniek
De zon en voornamelijk zonnepanelen en
thermische panelen.

Financiering en exploitatie
Dankzij donaties van dorpsbelang, Slim (gedeelte
lijk een lening en gedeeltelijk een donatie), de
RABO bank en een particulier. We hebben geen
betalende leden om de drempel zo laag mogelijk
te houden. We hebben zo’n 3 1.600,– aan kosten
gemaakt sinds de oprichting in juni 2012. Van
de opbrengsten hebben we nog geen duidelijk
beeld, we gaan nu (maart 2013) een begroting
samenstellen voor het komende jaar.
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Zuid-Holland

Winkels geven gratis
Warmte

's-Gravenhage
8

★

Augustus Warmte

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Binnensteden warmen op. Doordat het klimaat verandert, door verkeer en door
afzuig- en koelinstallaties die warme lucht uitblazen. Met deze restwarmte
kunnen woningen verwamd worden. Winkeliers en horeca kunnen restwarmte
leveren en zo klantenbinding creëren.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

✔

Winkels geven gratis Warmte

Ardo de Graaf en Marjan Teesing
www.archipelwillemspark.nl
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Ondernemers
initiatief

✔

Overheids
initiatief


Doel
Opwarming in de stad tegengaan door rest
warmte te gebruiken.

Context
Archipel Willemspark is een van de mooiste oude
buurten van Den Haag maar de isolatie van de
woningen is vaak slecht. Vanwege het beschermd
stadsgezicht en de ouderdom van de woningen
is isoleren bouwfysisch complex en staat de
welstand weinig toe. In Den Haag ontdekte
een groep bewoners van 25 oudere particuliere
woningen hoe deze 80% energiezuiniger tot
energieneutraal konden worden: door deze te
verwarmen met restwarmte van de aangrenzende
groentewinkel Exotenhof.

Organisatiestructuur
Het eerste project is uitgevoerd door Ardo de
Graaf (Adv) en Marjan Teesing (Duurzaam Archipel
Willemspark), Mechatronik Technical Services
(Rachid Hassany) en Exotenhof V.O.F. (Dirk en Koos
van Starkenburg). Dit leidde tot de oprichting van
‘Augustus warmte’ voor kleinschalige warmte
levering aan particulieren.

Energiebron en techniek
De bron is warmte uit koel- en ventilatielucht
installaties van MKB bedrijven. Deze wordt met
behulp van elektriciteit geschikt gemaakt voor
CV-installaties door onderaannemers uit de
koeltechniek die beschikken over het certificaat
voor werken met koelgassen. De techniek voldoet
aan artikel 9 van de Warmtewet. Naverwarming

in de koudste perioden is met conventionele
gasketels. Een minimale ingreep bespaart tot
80% fossiele energie per huishouden met een
terugverdientijd van minder dan 10 jaar.

Financiering en exploitatie
De eerste installatie is gefinancierd door de
bewoner en de initiatiefnemer. Voor de hardware
heeft de bewoner de normale prijs van een CVinstallatie betaald. De initiatiefnemer heeft alle
meerkosten op zich genomen. De besparingen
zijn 100% voor de bewoner. Eventuele verbetering
van het rendement van de koelinstallatie van
Exotenhof is niet in de case meegenomen.
Gemeente Den Haag heeft inmiddels budget
beschikbaar gesteld voor een plan van aan
pak voor het vinden van andere winkel/
bewonercombinaties. De investering per woning
bedraagt 3 3.500,– tot 3 4.000,–. De opbrengst
bedraagt 10.000 tot 20.000 kwh thermisch per
huishouden (ca. 30-45 GJ of 1000-1500 m3 gas eq.)
bij elektriciteitsverbruik van ca. 2000 kwh.
De jaarlijkse opbrengst voor de bewoner is ca.
3 450,– per jaar bij een stroomprijs van 3 0,20. In
combinatie met zes zonnepanelen is de investering
3 6.000,– en de opbrengst ruim 3 700,– per jaar.
Ook zijn er fiscale voordelen.
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India (Tamil Nadu)

Oneness Care Solar
project

Chennai
7

★

Thierry de Wijn

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Het Oneness Care Solar project heeft tot doel honderden dorpen in India van
duurzame energie te voorzien en de lokale bevolking bij te scholen op gebied van
duurzame energie. In 2013 wordt gestart met de introductie van straatverlichting
op zonne energie en het opleiden van met name vrouwen uit de dorpen als
zonne-ingenieurs.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

✔

Oneness Care Solar project
Thierry de Wijn

www.onenesscare.org
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Ondernemers
initiatief

Overheids
initiatief


Doel
Solar Farms in de omgeving van de dorpen
installeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
funding door de wereldwijde Oneness beweging
die verbonden is met de Oneness University.
De rendementen van deze Solar Farms worden
middels een eerlijke verdeelsleutel verdeeld
tussen de investeerders en de lokale bevolking. Zo
wordt de ontwikkeling in de dorpen én de energie
voorziening duurzaam gestimuleerd. India is de
ideale locatie gezien de hoeveelheid zonne-uren,
en de gebrekkige energie-infrastructuur met
regelmatige stroomonderbrekingen.

Context
Oneness University, ten noordoosten van
Chennai is een toonaangevende organisatie
voor bewustzijnsontwikkeling in Zuid India. Met
miljoenen volgelingen nationaal en internationaal
is er een stevige basis om humanitaire projecten te
steunen. Om de lokale ontwikkeling in honderden
dorpen in de regio en door heel India te stimuleren
is Oneness Care opgericht. Bestaande activiteiten
zijn gericht op gemeenschapsontwikkeling,
gezondheidszorg, voeding, aanleg van basisinfra
structuur en opleiding van de lokale bevolking.

Organisatiestructuur
Lokaal wordt samengewerkt met duurzame
energie adviseurs van Auroville Ecovillage en
voor de ontwikkeling van de Solar Farms met
lokale en internationale experts op dit gebied.
Voor de opleiding van de lokale bevolking wordt
samengewerkt met het Barefoot College in Noord
India. Voor de opzet van het investeringsfonds

in Nederland wordt samengewerkt met
professionals uit de internationale duurzame
beleggingsbranche. Oneness Care is een Indiase
NGO die samenwerkt met de Nederlandse
stiching Oneness Awakening for Worldpeace
en met stichting the Art of Cocreation voor
de conceptontwikkeling. Op termijn wordt
Stichting Oneness Care Nederland opgericht.
Voor het Oneness Care Solar Fund wordt een
investeringsfonds opgericht waarvoor de
juridische opzet momenteel wordt uitgewerkt.

Energiebron en techniek
De belangrijkste techniek is Pv zonne-energie.
Daarnaast kan voor lokaal gebruik voor koken en
warm water- voorziening gebruik worden gemaakt
van zonnespiegels en passieve zonnesystemen.

Financiering en exploitatie
Fase 1: De introductie van zonne-energie en
opleiding van lokale bevolking wordt vanuit
donaties betaald.
Fase 2: Het Oneness Care investeringsfonds richt
zich in eerste instantie op deelname door de
wereldwijde Oneness beweging en daarnaast op
algemeen publiek. Gezien de trendontwikkelingen
van zonne-energie waardoor de rendementen
op termijn groeien, zal gebruik worden gemaakt
van een revolving fund constructie. De geraamde
kosten voor de eerste fase van het project
bedragen globaal 3 100.000. Gestreefd wordt
naar een Oneness Care Solar investeringsfonds bij
opstart met een minimale omvang van 3 4 miljoen.
Dit geeft de basis voor ontwikkeling van solar
farms met een totale opbrengst van 10 MW.
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Noord-Holland

Zon op het dak
van Praxis

Bron: www.gwl-terrein.nl

Amsterdam
6

★

doorleveren aan individuele bewoners GWL-terrein

★ ★ ★ ★ ★ ★
Zonne-energie voor bewoners van het GWL-terrein, de ECO-wijk van
Amsterdam. Een wijk van 15 appartementenblokken met 60% koop- en
40% huurwoningen. Sommige blokken hebben zonnepanelen op het dak,
sommige daken zijn niet geschikt. Dit project biedt bewoners van huur- en
koophuizen zonder (geschikt) dak de mogelijkheid toch zonne-energie op te
wekken via het dak van de nabijgelegen Praxis.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

✔

Zon op dak Praxis
Noortje van Kleef
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Ondernemers
initiatief

Overheids
initiatief


Context
Dit project is gestart als een initiatief van ‘Wij
Krijgen Kippen’ en wisselde kennis uit via dit
netwerk. Centraal staan milieu en duurzaamheid.
Het voornemen een duurzame en ecologische
wijk te bouwen was een begin. Maar hoe ziet
zo’n wijk midden in de stad er uit? Duurzaamheid
bestaat uit een scala van maatregelen die samen
het gewenste resultaat opleveren en is een
proces waaraan samen gewerkt moet worden.
‘Zon op dak Praxis’, waarbij individuele bewoners
samen een PV-installatie in gebruik nemen, zorgt
voor minder CO2-uitstoot en nieuwe sociale
verbindingen in de wijk, waardoor mensen samen
iets gaan ondernemen. Naast dit project lopen er
andere projecten zoals energiebesparing, warmtekoudeopslag etc. Andere buurtverenigingen
zoals ‘Wij Westerstaatsman’ hebben aangegeven
interesse in het project te hebben.

Organisatiestructuur
De initiatiefnemer werkt met de Energiecommissie
van de Koepelorganisatie van het GWL-terrein van
de ECO-wijk aan de voorbereiding van dit project.
In de koepel hebben bewoners en corporaties
Rochdale, Ymere en De Alliantie zitting. Zowel
corporaties als koepelvereniging staan positief
tegenover het project omdat het individuele
bewoners de mogelijkheid biedt zelf zonne-

energie op te wekken. Er wordt een coöperatieve
vereniging opgericht voor ‘Zon op dak Praxis’
waarin de bewoners kunnen deelnemen. Op het
GWL-terrein is veel kennis aanwezig op het gebied
van duurzaamheid en techniek. Daarnaast wordt
samengewerkt met een installateur en leverancier.
Proceskosten, met name voor het opzetten van
de organisatie, worden deels vanuit het project
betaald.

Energiebron en techniek
Zonnepanelen, met salderen op afstand. Via de
computer kunnen individuele bewoners kijken wat
zij aan zonne-energie opwekken.

Financiering en exploitatie
Dit initiatief lijkt kansrijk voor een bijdrage vanuit
het Amsterdams Investerings Fonds. De tender
hiervoor vindt plaats in het 2e en 3e kwartaal
van 2013. We kunnen inschrijven op zowel duur
zaamheid als gebiedsgericht maatschappelijk
ondernemen. Daarnaast onderzoeken we
groene leningen en kunnen bewoners zelf voor
maximaal 12 panelen inleggen. Met de Praxis
is een consumentenactie voor LED-verlichting
afgesproken. Een installatie van 70.000 KwH kost
ongeveer 3 120.000,– . Het is wel noodzakelijk dat
salderen en zelflevering nu ook echt in wetgeving
wordt vastgelegd.
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Gelderland

Biomassa doe-het-zelf

Lunteren
11

★

De Klik

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Een website voor vragers en aanbieders van biomassa. Reststromen uit
land-, tuin- en bosbouw, groenbeheer en foodindustrie, worden gebruikt
voor duurzame energieopwekking of biobased producten. Doe-het-zelf staat
voor rechtstreeks contact met een wederpartij en het zelf afhandelen van de
levering van de biomassa. Lokale toepassing is uitgangspunt, daarom begint
de zoekfunctie met informatie op een kaart.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

Ondernemers
initiatief

✔

Biomassa doe-het-zelf

Overheids
initiatief


Doel
Een transparante markt voor biomassa.

Context
Het idee ontstond in 2010 toen de zoektocht naar
lokale houtsnippers voor een warmteproject
veel tijd kostte. Nadat vorig jaar een vertaalfout
in Europese afvalregelgeving werd rechtgezet
en veel biomassa voor energietoepassingen
niet meer als afval werd aangemerkt, ontstond
de mogelijkheid zonder afvalhandelaren of
geregistreerde afvalvervoerders, aan lokale
biomassa te komen. Biomassadhz.nl is eind 2012
als bedrijfsinitiatief gestart. Door een alternatief
voor langjarige contracten te bieden blijft
zogenaamde cascadering van biomassa (eerst
hoogwaardige stof eruit halen en dan pas de rest
inzetten voor energie) mogelijk in de toekomst.
Naast professionals blijken ook particulieren van
de dienstverlening gebruik te maken.

Organisatiestructuur
De Klik is een eenmanszaak. Bij groei wordt dit
omgezet naar een bv. Bij de ontwikkeling en het
beheer werkt De Klik nauw samen met andere
kleine ondernemers. Voor de exploitatie van
Biomassadhz.nl wordt alleen met professionals
gewerkt.


Energiebron en techniek
Houtige reststromen voor duurzame warmte
installaties. Het platteland heeft kapitaalkrachtige
burgers die te overtuigen zijn van het nut
van duurzame energieopwekking zolang het
maar past bij hun buitenleefstijl en (het) hun
onafhankelijkheid niet aantast. Verwarmen
met hout uit de omgeving past daar goed bij.
Men heeft vaak ook genoeg ruimte om het
hout te drogen. Lid worden van een lokaal
duurzaam energie initiatief past minder bij hun
onafhankelijkheid. Het doel is in de toekomst een
bredere doelgroep te benaderen.

Financiering en exploitatie
De innovatie is ondersteund door EMT Radar
van Stichting Kiemt. Daarnaast eigen middelen.
Inkomsten komen uit de abonnementen voor
deelname aan het platform. Men kan ook kiezen
voor een eenmalige bemiddelingsfee. Er wordt
nog geen winst gemaakt. Indien in de toekomst
meer partijen vraag en aanbod van biomassa
via de site organiseren voor biobased producten
en meervoudige inzet van de biomassa zullen
de exploitatiekosten worden gedekt. Voor de
gebruikers van de website is de kostenbesparing
vooral tijdsbesparing dankzij het vermijden van
tussenhandel en goedkoper transport. Dit weegt
ruim op tegen de kosten voor deelname aan het
platform. Uit gerealiseerde matches blijkt dat
de website vooral in een behoefte voorziet van
kleinschalige warmte-installaties (<100 kW) op
het platteland en kleinere hoeveelheden houtig
materiaal, geoogst door groenbedrijven.

De Klik

www.biomassadhz.nl
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Gelderland

Stichting Zonneenergie Wageningen

Wageningen
8

★

Rogier Coenraads (Gemeente Wageningen)

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
In Stichting Zonne-energie Wageningen werken Wageningse bedrijven,
instellingen, burgers en overheden samen om grootschalige realisatie van
zonne-energie mogelijk te maken. Stichting Zonne-energie Wageningen richt
zich zowel op bedrijven, instellingen als particulieren in Wageningen.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

Ondernemers
initiatief

Overheids
initiatief

✔

Stichting Zonne-energie
Wageningen


Doel
Zonne-energie zo aantrekkelijk mogelijk maken
voor bedrijven, instellingen en particulieren.

Context
Stichting Zonne-energie Wageningen is opgericht
in 2011 met als doel verschillende organisatorische,
juridische en fiscale modellen te verkennen en
daarmee bestaande barrières te slechten en
investeringen in zonne-energie zo aantrekkelijk
mogelijk te maken. De ambitie van Stichting
Zonne-energie Wageningen wordt breed gedragen
in de Wageningse samenleving. De partners van
de Stichting zijn verenigd in de Raad van Advies.
Stichting Zonne-energie Wageningen is opgericht
op initiatief van de gemeente Wageningen.

Organisatiestructuur
Stichting. In de Raad van Advies van de
Stichting zijn de samenwerkende partners
vertegenwoordigd. Dit zijn: Wagenings
Ondernemers Contact, MARIN, Meteo Consult,
NIOO-KNAW, Wageningen UR, Idealis, de
Woningstichting, J. Bakker Vastgoedbeheer,
Albers Alligator, Luvema, Vada Graphic,
Transition Town Vallei, coöperatie ValleiEnergie,
gemeente Wageningen, provincie Gelderland.
Het projectteam van Stichting Zonne-energie
Wageningen bestaat uit 2 betaalde medewerkers.


Energiebron en techniek
PV en zonthermisch.

Financiering en exploitatie
De Stichting heeft een eenmalige subsidie van
AgentschapNL ontvangen in het kader van het
Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden
(IKS). Stichting Zonne-energie Wageningen is
betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van
een breed scala aan projecten bij bedrijven,
instellingen en particulieren.

Gemeente Wageningen

www.zonne-energie-wageningen.nl
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Zuid-Holland

Duurzaam Rendement
initiatief Oegstgeest

Oegstgeest
10

★

Anton de Vilder

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Het moet anders met de manier waarop in Oegstgeest met energie wordt
omgegaan. Dat concludeerde Anton de Vilder begin 2011 als vertegenwoordiger
van de Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex aan de
Aert van Neslaan in Oegstgeest. Hij wilde het energieprobleem van ‘zijn’
appartementencomplex breder trekken. Binnen de ruit van Hofdijk, Kennedylaan,
Irislaan en Hazenboslaan zijn er meerdere grote energiegebruikers. Waarom niet
samen optrekken?

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

✔

Duurzaam Rendement initiatief
Oegstgeest

Anton de Vilder
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Ondernemers
initiatief

Overheids
initiatief


Doel
Een CO2 neutrale buurt met duurzaam opgewekte
energie en duurzaam onderhoud van de
gebouwen.

Context
Ons gebouw met 385 wooneenheden heeft de
grootste CO2-uitstoot in Oegstgeest. Dat kan beter.
Begin 2011 had Vilder overleg met de gemeente
over mogelijkheden voor verduurzaming.
Samen met partner woningstichting Buitenlust
en alle hoogbouw, ook de winkels waaronder
grootverbruikers zoals supermarkten,
participeerden we in de pilot ‘duurzaamheid’ van de
Omgevingsdienst West Holland,. In het hele gebied
bekeken we het verbruik in de breedst mogelijke
zin: gas, licht, water en ook bijvoorbeeld gft-afval.
Alle groot-eigenaren van de gebouwen binnen en
grenzend aan het gebied van Hofdijk, Kennedylaan,
Irislaan en Hazenboslaan doen mee. Alle
participanten hebben een conditienulmeting (NEN
2767 A en B) van hun gebouw laten doen. Van hieruit
nemen we samen duurzame acties. Ook kleinere
verenigingen van eigenaren (VVE’s) zijn van harte
welkom. Samen kunnen we het energieverbruik
terugdringen, werken aan een duurzame toekomst
en de kosten naar beneden brengen.

Organisatiestructuur
Samenwerking tussen eigenaren van gebouwen,
de gemeente, VvE’s, winkels, de woningstichting

en de omgevingsdienst West Holland. Ook met
professionele partijen op alle deelgebieden.
Technisch is nog niet alles mogelijk, maar over
een paar jaar wel. We werken samen met o.a. de
Omgevingsdienst West Holland, TU Delft en de
Brink Groep.

Energiebron en techniek
Om de doelstellingen te halen worden
verschillende technieken gecombineerd. Wellicht
zonnecel- en windtechniek, biovergisting en
warmtekrachtkoppeling.

Financiering en exploitatie
De verbruikskosten zijn ongeveer 3 3,2 miljoen
per jaar met 15.000 ton CO2 -uitstoot per jaar.
We willen beslissingen nemen die de komende
20 jaar een beter rendement geven. Het
energieverbruik moet minimaal gehalveerd
worden. Dus duurzaam onderhouden en
isoleren, bijvoorbeeld met groene daken en
zonnecellen. Alle gebouwen krijgen een conditienul-meting aan de hand waarvan een meerjarig
onderhoudsplan voor duurzaam onderhoud
wordt vastgesteld. Exploitatie kan in eigen beheer,
maar we verkennen de mogelijkheid dit door een
professionele partij te laten verzorgen. Naast de
exploitatie zal die partij de financiering op zich
nemen. Betaling gebeurt middels de afrekeningen
voor (verplichte) afname. De investering, ca. 3 20
tot 3 25 miljoen, moet in acht jaar terugverdiend.
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Gelderland

Power2Nijmegen

Nijmegen
12

★

Gemeente Nijmegen

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Gemeente Nijmegen heeft de ambitie om in 2045 zelfvoorzienend te zijn qua
energieverbruik en vraagt burgers, bedrijven, organisaties, kennisinstellingen
en andere deskundigen op zoek te gaan naar manieren om er voor te zorgen
dat Nijmegen in 2045 ongeveer 50% minder energie gebruikt en de rest van
de energie uit duurzame bronnen opwekt.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

Ondernemers
initiatief

Overheids
initiatief

✔

Power2Nijmegen

Gemeente Nijmegen

power2nijmegen.com
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Context
Wethouder Jan van der Meer is dit project bijna
een jaar geleden gestart. Fase 1 liep van april
2012 tot en met oktober 2012. Hierin werd in 10
thematische werkgroepen (zonnepanelen, nieuwe
energievormen, onderwijs en communicatie, etc.
etc.) gebrainstormd. Vertegenwoordigers uit het
onderwijs, bedrijfsleven, de gemeente en diverse
betrokken burgers hebben zich flink ingezet. Nu,
in fase 2, zijn hieruit ruim 35 kansrijke projecten
naar voren gekomen die een grote bijdrage aan
de doelstellingen kunnen leveren. Deze worden
op het moment in kaart gebracht, waarbij ze
gescreend worden op personele bezetting,
financiën, de aanwezigheid van een projectplan
en meer. Getracht wordt om knelpunten op korte
termijn op te lossen. Vanaf het voorjaar start fase
3: de concrete realisering.

Organisatiestructuur
Het betreft een co-creatieproces met vele spelers,
waaronder de Gemeente Nijmegen. Ieder project
heeft een eigen projectleider. In dit proces
ontstaan talrijke interessante dwarsverbanden,
zoals benutting van de restwarmte van de
afvalverbrandingscentrale voor de verwarming
van zo’n 14.000 woningen, een windmolenproject
dat vanuit burgerparticipatie wordt opgezet, en
diverse educatieve projecten. De wethouder zet
z’n schouders eronder, samen met een team van
deskundige senior-ambtenaren (klimaat, milieu,
duurzaamheid). De werkgroepen in de eerste fase
werden geleid door zeer betrokken en deskundige
vrijwilligers ‘uit het veld’. De projecten worden
door diverse organisaties zelf op poten gezet.


Energiebron en techniek
Dit is erg ruim: variërend van besparing, tot aan
energieneutraal renoveren, het bouwen van
een warmtenet en het opwekken van duurzame
energie vanuit zon, wind en biomassa. Zowel het
bedrijfsleven als onderwijsinstellingen spelen
hierin een grote rol.

Financiering en exploitatie
De gemeente betaalt de kaders waaruit het
co-creatieproces kan groeien, maar ieder project
heeft verder z’n eigen begroting en financiering.
Sommige projecten zijn volledig commercieel
haalbaar, andere werken met lokale of provinciale
subsidiegelden. De grote doelstelling is: Nijmegen
energieneutraal in 2045. Dat wordt als volgt
bereikt: een besparing op het energiegebruik
van 50% en het duurzaam en lokaal opwekken
van de overige energie. Dit alles betreft een
energiehoeveelheid van vele PetaJoules.
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Noord-Holland

Delen =
vermenigvuldigen

Foto: Sander Stoepker

Amsterdam
7

★

Ika ter Haar

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Een klant investeert bij een supermarkt, bioscoop, restaurant etc. 5 250,– voor
zonnepanelen en ontvangt hiervoor 5 300,– aan productbonnen retour –
een rendement van 5 50,– Met het geld van hun klanten koopt het bedrijf
zonnepanelen. Een winstgevend bedrijf heeft vele fiscale aftrekmogelijkheden
waardoor deze panelen voor hen erg voordelig in aanschaf zijn. Vervolgens legt
het bedrijf de zonnepanelen op een nabijgelegen school of buurthuis. Deze
instellingen betalen hierdoor minder elektriciteitskosten. Het deel dat zij minder
betalen, betalen zij de eerste jaren terug aan het bedrijf. Na circa zes jaar zijn de
zonnepanelen afbetaald en heeft de school nog 20 jaar gratis stroom.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

✔

Delen = vermenigvuldigen
Ika ter Haar

www.wijkrijgenkippen.nl/klanten-investeren-ekoplaza-legt-

Ondernemers
initiatief

Overheids
initiatief


Context
Dit burgerinitiatief combineert de concepten
'Boer zoekt Buur' en 'Bedrijf zoekt Buur' waardoor
een nieuwe driehoeksverhouding (klantbedrijf-instelling) ontstaat. Het idee is in 2012
ontstaan en start in 2013 met een driehoek van
klant/ouder, buurtsupermarkt EkoPlaza en de
nabijgelegen Geert Groote school. De klant/ouder
investeert 3 250,– in EkoPlaza en krijgt 3 300,– aan
boodschappenbonnen. EkoPlaza koopt hiervan
zonnepanelen met fiscale aftrekmogelijkheden
en legt deze op de nabijgelegen school. Deze
school betaalt de eerste jaren de besparing op de
elektriciteitsrekening aan EkoPlaza en daarna zijn
de zonnepanelen van de school. De school maakt
een educatiefprogramma voor de kinderen over
zonne-energie.

Organisatiestructuur
Het is een idee van een klant/ouder met een
eenmanszaak. Het samenwerkingsverband is met
de school en de winkel. Er zijn nog geen betaalde
werknemers. Er wordt geen energie geleverd aan
leden. De energie is voor de school.


Energiebron en techniek
Zonne-energie via zonnepanelen.

Financiering en exploitatie
Omdat dit idee niemand wat kost is er alleen
geld nodig voor de campagne voor het werven
van bedrijven en instellingen die met dit concept
willen meedoen.
Een win-win situatie voor milieu én voor alle
deelnemers:
• De klant krijgt 3 50,= voordeel;
• Het bedrijf krijgt extra klantenbinding en een
groene uitstraling;
• De instelling krijgt zonnepanelen zonder dat
zij daar extra voor hoeven te betalen. Na circa
6 jaar hebben zij de panelen afbetaald via de
besparingen op de stroomrekening.
• Tot slot kan dit concept ook het buurtgevoel
versterken.
Voor een school waar ongeveer 150 panelen
voldoende zijn voor het elektriciteitsgebruik,
is ongeveer 3 50.000,– nodig. Dit wordt
voorgefinancierd door de klanten van Ekoplaza in
ruil voor bonnen.

zonnepanelen-op-schooldaken
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Zon op Schulpstet

Castricum
9

★

Arie Dekker en Stichting CALorie

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Burgerinitiatief om mensen zonder eigen of zonder geschikt dak de
mogelijkheid te bieden in coöperatief verband energie op te wekken via
zonnepanelen.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

✔

✔

Ondernemers
initiatief

Overheids
initiatief


Context
Stichting CALorie is een burgerinitiatief dat streeft
naar een CO2-neutrale gemeente Castricum
in 2030. CALorie werkt aan bewustwording,
besparing (isolatie) en alternatieven voor opwek
king. In samenwerking met Zon op Nederland
en de gemeente is de haalbaarheid bekeken om
burgers in coöperatieve vorm zonnepanelen te
laten aanschaffen en plaatsen op een gemeentelijk
dak. De belangstelling was groot en precies binnen
een jaar is de eerste zonne-energiecentrale met 112
panelen operationeel.

Organisatiestructuur
De zonne-energiecentrale Zon op Schulpstet is een
coöperatie UA met 40 leden en is voortgekomen
uit de stichting CALorie. Zon op Schulpstet werkt
samen met Zon op Nederland uit Amsterdam.
De coöperatie heeft een onbezoldigd driekoppig
bestuur. De opbrengst van de energie die aan
de gemeente wordt geleverde, wordt jaarlijks
uitgekeerd aan de 40 leden onder inhouding van
kosten en reservering van onderhoud.

Energiebron en techniek
Zonnepanelen.


Financiering en exploitatie
CALorie heeft een principieel nul Euro beleid.
D.w.z. dat er geen beroep wordt gedaan op
gemeenschapsgeld. De coöperatie (UA) Zon op
Schulpstet volgt dit beleid. De 40 leden hebben
het project gefinancierd: aankoop en plaatsing
112 panelen, oprichting coöperatie, overeenkomst
met gemeente etc.etc. Zolang virtuele saldering
nog niet mogelijk is wordt de opgewekte energie
afgenomen door de gemeente (onder het dak).
De totale bruto investering is ca. 3 57.000,–. De
btw kan worden teruggekregen. De geschatte
jaaropbrengst van 26.500 KwH wordt tegen ca.
3 0,16 aan de gemeente verkocht, totaal 3 4,240,–
bruto. Daarvoor is 3 325,– voor administratie door
Zon op Nederland en 3 560,= voor verzekering,
reservering vervanging omvormers etc. De netto
opbrengst voor de leden van de coöperatie is
3 4240- 3 325- 3560 = 3 3355 / 112 = 3 30,– per
geïnvesteerd paneel, gelijk aan een rendement
van 7% op de netto investering van 3 430,– per
paneel (ex. btw). De cooperatie heeft bij haar
oprichting gebruik gemaakt van de statuten en
contracten zoals die waren ontwikkeld door ZON
op Nederland. De lokale situatie was echter heel
anders waardoor er uiteindelijk op maat gesneden
juridische inbedding is gecreëerd. Tijdens een
door Zon op Nederland belegde bijeenkomst van
soortgelijke initiatieven zullen de ervaringen
worden gedeeld.

Zon op Schulpstet

Arie Dekker en Stichting CALorie
www.calorieenergie.nl
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DE Ramplaan

★

Matthijs Hisschemöller

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Stichting DE Ramplaan werkt aan de overgang naar duurzame energie in het
Haarlemse Ramplaankwartier. Duurzame energie geproduceerd door de wijk,
voor de wijk en zo mogelijk in de wijk. Het gaat om 1.100 woningen, voor een
groot deel vooroorlogs.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

✔

✔

Ondernemers
initiatief

Overheids
initiatief


Context
DE Ramplaan is ontstaan als een burgerinitiatief. In
een oude wijk zoals het Ramplaankwartier, nieuwe
technieken uit proberen en bewoners overtuigen
van nut en noodzaak van energiebesparing en
beperking van CO2-uitstoot is spannend. Maar
wat bleek: onze wijk bulkt van het enthousiasme
en de inspiratie om er voor te gaan. Zo leren we
elkaar opnieuw kennen en zetten we samen grote
stappen op weg naar een klimaatneutrale wijk.

Organisatiestructuur
DE Ramplaan is een stichting met vijf bestuurs
leden en heeft een ANBI-status. Er zijn geen
betalende werknemers, het project is in
ontwikkeling. De leden worden geworven via
bewonersbijeenkomsten (inmiddels drie keer en
zeer goed bezocht).


Energiebron en techniek
Zonnepanelen. Nog in studie: biovergisting

Financiering en exploitatie
Bestuur en werkgroepleden zetten zich vrijwillig
in, zonder onkostenvergoeding. Er is een driejarige
subsidie van de gemeente Haarlem voor een high
level business case, epa-adviezen en beperkte
communicatiemiddelen. De Rabobank heeft
subsidie versterkt voor communicatiedoeleinden.
Bewonersbijeenkomsten, drukwerk en publiciteits
materiaal zijn mogelijk dankzij belangeloze inzet
van sympathisanten en sponsors. De aspirantleden betalen nog geen bijdrage.

Duurzame Energie Ramplaan
Matthijs Hisschemöller
www.deramplaan.nl
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Coöperatie
Zon@school

★

Ernst Damhuis

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Energiecoöperatie Zon@School is een initiatief van de vereniging Duurzaam
Soesterkwartier. Zon@School levert systemen met zonnepanelen zodat scholen
hun elektriciteit kunnen opwekken via koop op afbetaling. De school betaalt
de zonnepanelen af met haar besparing op de elektriciteitsrekening. Ouders en
buurtbewoners helpen het geld bijeen te brengen, je wordt lid door in te leggen,
en leden delen in de jaarlijkse opbrengst. Samen geven we het goede voorbeeld.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

✔

Coöperatie Zon@school
Ernst Damhuis

www.zonschool.nl
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Doel
Duurzame stroom opwekken via zonnepanelen
op daken van scholen.

Context
De coöperatie Zon@school is ontstaan vanuit de
vereniging duurzaam soesterkwartier. Dit is een
club enthousiaste mensen die als doelstelling
heeft onze wijk te verduurzamen. Eén van die
ideeën was het plaatsen van zonnepanelen op
het dak van een school. Een werkgroep is met
dit idee aan de slag gegaan. Uit deze werkgroep
is de coöperatie ontstaan. Om de financiën en
verantwoordelijkheden helder te houden, is
de coöperatie los geplaatst van de vereniging
duurzaam soesterkwartier.

Organisatiestructuur
Coöperatie Zon@School wordt geleid door
vrijwilligers, maar de aanleg en het onderhoud
van zonnepanelen wordt uitgevoerd door
professionals. De coöperatie is een officiële
instelling die contracten sluit met de eigenaar van
de school en de betrokken gemeente. De leden
zorgen voor de continuïteit van de coöperatie.
Er wordt stroom geleverd aan scholen, de
financiële opbrengst gaat naar de leden. Er is
scherp onderhandeld met de scholenkoepel en
vooral de gemeente om een zeer goed contract

af te sluiten die de risico’s goed verdeelt over de
partijen. De coöperatie dient als paraplu voor
verschillende projecten. Elk systeem op een school
is een apart project met eigen financiering.

Energiebron en techniek
Zonne-energie en zonnepanelen.

Financiering en exploitatie
De financiering komt van de leden en niet van de
overheid. De opbrengst van een systeem wordt
teruggegeven aan de leden. Voor één school is
de financiering rond (voldoende deelnemers)
en worden de panelen binnenkort geplaatst. De
gemeente heeft een geringe financiële bijdrage
geleverd om de notariskosten voor de coöperatie
te betalen. De investering voor de eerste school,
Zon@Kubus, is ca. 3 24.000,– inclusief 10%
onvoorzien en de verwachte opbrengst in jaar
1 is 12.000 KWH * 3 0,15 – 3 1.800,–. Verwachte
jaarlijkse kosten: 3 150,– voor onderhoud, 3 200,–
voor kosten coöperatie (drukwerk, KVK kosten etc.).
Verwachte opbrengst voor het eerste volle jaar is
3 25,– per inschrijving van 3 500,–. 23 jaar lang
delen de deelnemers in de opbrengst van het
systeem, daarna is het systeem afbetaald en kan
de school de opbrengsten zelf behouden.

89

Utrecht
Amersfoort
9

Eemstroom

★

Energiecoöperatie Amersfoort

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Eemstroom is een energiecoöperatie in de breedste zin van het woord. Een
platform voor economisch verkeer ten behoeve van lokale economie en
duurzaamheid. Naast economisch voordeel is vooral de toegevoegde waarde
belangrijk aan voor ons relevante maatschappelijke thema’s zoals energie,
mobiliteit, voedsel, zorg/welzijn en veiligheid.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

Ondernemers
initiatief

✔

Eemstroom

Justin Pagden

www.eemstroom.nl
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Doel
Een platform voor economisch verkeer ten
behoeve van lokale economie en duurzaamheid.

Context
Eemstroom is ontstaan vanuit een samenwerking
tussen Matchpoint, OnePlanet, All About Energy
en de gemeente Amersfoort. Een mooie mix van
maatschappelijk betrokken partners, bedrijfsleven
en overheid om een professionele en breed
gedragen coöperatie op te richten. All About
Energy speelt als expert in de energiesector en
leverancier van ondersteunende ICT een cruciale
rol. Eemstroom heeft een andere benadering
dan de meeste energiecoöperaties. Energie is
bijzaak. Wij richten ons op een platform voor
lokaal economisch verkeer. Ons doel is een prettige
duurzame leefomgeving. We laten die invullen
door onze leden door de vraag te stellen: waar
word jij nou gelukkig van? Ieder product dat een
lid bij de coöperatie koopt, levert een collectief en
een individueel spaartegoed op. Het collectieve
spaartegoed wordt geïnvesteerd in lokale
energieopwekking. Elk lid kan zijn individuele
spaartegoed naar eigen inzicht via de coöperatie
besteden. Bijvoorbeeld: elektriciteit en gas kopen
bij de coöperatie geeft het lid de mogelijkheid
de plaatselijke muziekvereniging te steunen. De
muziekvereniging, ook afnemer bij Eemstroom,
kan met haar spaartegoed leden van Eemstroom
korting bieden voor een voorstelling en zo meer
bezoekers genereren. Dit soort combinaties zijn
eindeloos.


Organisatiestructuur
Eemstroom is een ledencoöperatie met een raad
van afgevaardigden, een bestuur en een raad
van advies. Onder de coöperatie hangt een bv die
fungeert als werkmaatschappij. De coöperatie
is 100% aandeelhouder van de bv en de directie
van de bv legt verantwoording af aan het bestuur
van de coöperatie. Het bestuur van de coöperatie
wordt gekozen door de leden. Sinds begin 2013
zijn de eerste werknemers in dienst. Eemstroom
levert energie en andere producten aan haar leden,
heeft een eigen front- en backoffice en doet alle
incasso’s zelf. Eemstroom maakt gebruik van de
leveringsvergunning van Eneco. Eemstroom is
ingericht als natuurlijke Community of Practice.
Kennis wordt zo veel mogelijk gedeeld.

Energiebron en techniek
Er ligt geen focus op een energiebron of techniek.
Energie is bijzaak.

Financiering en exploitatie
De partijen hebben geïnvesteerd in uren,
materiaal en/of geld. Door gebruik te maken
van maatschappelijk betrokken partners en
vrijwilligers worden de kosten laag gehouden.
Eemstroom heeft betalende leden en klanten en
voert betaalde opdrachten uit.
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Mini Rondeel Eiland,
Zuidas Amsterdam

Amsterdam
10

★

Jeroen Bisscheroux

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Op de Zuidas in Amsterdam komt medio 2013 het Mini-Rondeel Eiland, een
groot rond duurzaam kippenhok voor 200 stadskippen, ‘Toos’ geheten. De
eieren van ‘Toos’ zijn op het Eiland en in de stad te koop. Het Eiland informeert
over zelf duurzaam energie opwekken en de kippen, er zijn exposities en je
kunt er vergaderen, werken, afspreken of je lunch nuttigen. Eiland wekt haar
eigen stroom op met zonnepanelen en levert ook aan elektrische fietsen,
scooters, laptops, telefoons, etc.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

✔

Mini Rondeel Eiland, Zuidas
Amsterdam

Jeroen Bisscheroux
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Context
Het Eiland gaat over energie opwekken,
verzorgen en oogsten. We genereren energie
door zonnepanelen en kippen in de vorm van
kilowatturen, eieren en kippenmest. We zien
waar onze energie vandaan komt en hoe deze
gemaakt wordt. We rommelen teveel met onze
voedsel- en energievoorziening, Het Eiland biedt
een alternatief, maakt dit inzichtelijk en brengt het
naar de mensen toe. Binnen mijn kunstenaarschap
spelen sociale -en participatieprojecten een
belangrijke rol. Je zoekt een bindend element, een
ingrediënt om een buurt te activeren. De bouw
van een klein kippenhok, de kip, de kippenhectiek
en de verzorging van kippen, de eieren en de afzet
van de ‘kliekjes’ bleek een enorme buurtenergie te
genereren. Van jong tot oud, auto -en allochtoon,
man en vrouw, iedereen bemoeide zich met de
kippen. Een opmaat om dit eenvoudige gegeven op
te schalen tot het Eiland.

Organisatiestructuur
Uitgangspunt is dat alle participanten zich
identificeren met Eiland, energie bundelen en
zo energie genereren. Er zijn partijen betrokken
van divers pluimage: broedbedrijven voor
de kip, een bouwbedrijf, de gemeente, een
vrijwilligersorganisatie voor de begeleiding en de

dagelijks zorg voor Toos en kennisverstrekking.
Het Eiland staat onder supervisie van Rondeel, zij
staan ook garant voor de kwaliteit van de eieren.
Alle betrokkenen en vrijwilligers krijgen een
korte opleiding bij Verbeek, die borg staat voor
de levering en welzijn van de kippen. ‘Wij krijgen
kippen’ coördineert de informatieverstrekking.

Energiebron en techniek
30 HR zonnepanelen en de kippen: Novo
Generation Brown (Toos). De kippenmest wordt
gebruikt om energie op te wekken.

Financiering en exploitatie
Doel is om kosten- en CO2-neutraal te zijn.
• Investering 3 95.000,–: 3 70.000,– haalbaarheid,
ontwerp Rondeel, bouw, techniek, PV-systeem.
3 10.000, kippen, inentingen, eierdoosjes, stickers en informatieboekjes. 3 15.000,– pr, www.
toos.eu en livestream via toos.tv.
• Partners: stadsdeel Zuid, projectbureau Zuidas,
Rondeel, Verbeek, Dura Vermeer, Wij krijgen
Kippen.
• Jaarlijkse exploitatie: beheer, voeding, onderhoud & coördinatie vrijwilligers 3 7.000,–
• Inkomsten: eieren: 3 0,29 incl BTW maal 180
eieren per dag, minimaal 200 dagen per jaar.
Sponsoring. Vrijwilligersuren
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Breda: ZonneWIJde

Breda
8

★

Breda DuurSaam

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Breda DuurSaam wil een mobiel zonnepark op braakliggende terreinen
realiseren, bestaande uit PV-zonnepanelen op een onderstel op maaiveld.
Wanneer het terrein nodig is voor andere ruimtelijke ontwikkelingen, worden
de panelen verplaatst naar daken van gebouwen of andere braakliggende
percelen. Zo kunnen huishoudens met een woning zonder of ongeschikt dak ,
maar ook eigenaren van monumenten, gebruik maken van zonnestroom.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

✔

Breda: ZonneWIJde
Breda DuurSaam

www.bredaduursaam.nl
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Doel
Bijdragen aan het bereiken van de Bredase
klimaatdoelen, vergroting van sociale cohesie en
impuls voor de werkgelegenheid in Breda.

Context
Breda DuurSaam is een coöperatie van Bredase
burgers die met projecten op het gebied van
energie, mobiliteit, voedsel en sociale cohesie
duurzaamheid zichtbaar willen maken in de stad.
Samen met overheid, bedrijfsleven, onderwijs,
maatschappelijke organisaties en individuele
burgers willen ze het initiatief van onderop
mobiliseren en aantonen dat een duurzame
samenleving mogelijk en haalbaar is.

Organisatiestructuur
Breda DuurSaam (BDS) is een coöperatieve
vereniging u.a. Voor ZonneWIJde wordt een aparte
coöperatie opgericht. Burgers (en bedrijven)
die investeren, worden lid en exploiteren zo
hun eigen ZonneWIJde. Het management
wordt uitgevoerd door BDS. Zij ondersteunt de
leden met de oprichting van de coöperatie voor
ZonneWIJde en kan zitting nemen in het bestuur.
De opgerichte coöperatie zal onder begeleiding
van BDS de aanbesteding, de gunning en het
bedrijfsvaardig opleveren en het onderhoud van
de PV installatie uitvoeren. BDS krijgt hiervoor een
overeengekomen vergoeding. Er wordt gewerkt
met certificaten van Garanties van oorsprong.
Onderzocht wordt of via het nabijheidsprincipe
rechtstreekse levering van energie binnen
postcodegebieden aan de leden mogelijk is.


Energiebron en techniek
PV is een zeer beproefde, betrouwbare,
onderhoudsarme en risico-arme techniek.
De techniek maakt geen geluid, verstoort geen
faunabewegingen. De duurzaam opgewekte
energie is relatief eenvoudig ‘in te pluggen’ op het
10 kV-net of aan derden/afnemers te distribueren,
op of buiten het betreffende perceel.

Financiering en exploitatie
De totale investering is afkomstig van burgers
van Breda. Er zijn geen financieringskosten. De
coöperatie biedt de leden een hoge mate van
participatie, mede-eigenaarschap en juridische
bescherming. Er is een rendementsanalyse op
basis van de Netto Contante Waarde-berekening
gemaakt. Zo kan bepaald worden onder welke
condities het voor een burger interessant is om
te investeren in de ZonneWIJde. Berekeningen
zijn gemaakt met inachtneming van de huidige
regelgeving (energiewet) en gebruik makend
van subsidies zoals Vamil, EIA en SDE+. Er wordt
uitgegaan van geen of beperkte kosten voor de
grond, omdat het een tijdelijke/mobiele invulling
is. Hierover wordt overleg gevoerd met de
gemeente. De totale investering is 3 2.500.000,–
met een opbrengst van 1,25 GWh/jaar. Rendement
op de investering: 2,5% à 3%.
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Duurzaam Groen

Leusden
6

★

Eric-Jan Tuininga

★ ★ ★ ★ ★ ★
Met een klein team van betrokken bewoners is een wijk met bijna 500 drive-In
koopwoningen (uit 1971) energiebewust gemaakt. Het resultaat was dat de wijk
het Klimaatstraatfeest 2009 won, bijna 15% van de woningen enkele labelsprongen
maakte en 30% van alle bewoners de door ons aanbevolen maatregelen namen.
Vanaf 2012 loopt een tweede fase met een plan om de duurzame kwaliteit van onze
woonomgeving centraal te zetten.
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Burger
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✔

Duurzaam groen
Eric-Jan Tuininga

www.groenstichting-eteam.nl
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Context
Dit burgerinitiatief startte eind 2007 met een
voorstel aan de gemeente voor een wijkproject.
Dankzij een subsidie van de provincie heeft het
projectteam een studie naar een voorbeeldwoning
laten uitvoeren door Ingenieursbureau DHV.
Deze gedetailleerde studie is gepresenteerd op
een bewonersvergadering en uitgewerkt tot
een handzaam model, ‘De Ladder van Cramer’ en
aangeboden aan de toenmalige minister. Met
de Ladder van Cramer kan iedere bewoner het
energielabel van zijn woning bepalen en nagaan
welke extra maatregelen het meest bijdragen
aan het verduurzamen van de woning en hoeveel
energie- en financiële besparing het oplevert.
Het projectteam regelde isolatiemaatregelen
waar 30% van de bewoners gebruik van maakten.
Door het Klimaatstraatfeest wisselde de helft
van de bewoners ervaringen uit. Dankzij een
Provinciale prijs heeft het zwembad van de wijk
zes zonnepanelen aangeschaft waardoor het werk
van het e-team weer extra aandacht kreeg.

Organisatiestructuur
Een Energieteam binnen de Groenstichting
Rozendaal in Leusden; een bewonersinitiatief met
instemming van het Algemene Bestuur van deze
stichting. De wijk heeft een hoog opleidingsniveau
en het projectteam bestaat voor de helft uit
gepensioneerde academici en de helft uit jongeren
met hogere beroepen. Met name de technische
kennis is goed vertegenwoordigd.


Energiebron en techniek
Onze eigen inzet!
In Nederland zijn meer dan 2 miljoen huizen in
wijken waar identieke woningen staan. Onze
benadering is simpel en makkelijk overdraagbaar:
• start een bewonersteam met gemotiveerde
mensen
• reken een voorbeeldhuis helemaal door
• maak een simpele ‘Ladder van Cramer’ voor
de relatie tussen maatregelen, kosten, en
duurzaamheidswinst.
• probeer de lokale bouw- en installatiebranche
erbij te betrekken
• presenteer dit op een inspirerende bewoners
avond
• maak een film en een website.
• neem contact op met andere wijken en deel
ervaringen
• ga naar de volgende fase: verbreed duurzame
kwaliteit voorbij energiemaatregelen

Financiering en exploitatie
De eerste fase 2008-2010 is gefinancierd uit
een subsidie van 3 25.000,– uit 2007. Deze fase
bestond uit een studie naar energiemaatregelen
van voorbeeldwoning en afsluitende bewonersenquête. De tweede fase is zonder uitgaven
gedaan.
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PV-privé

Foto: Fokke Postma

★

een vijfstappenplan voor werkgevers

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
In april 2012 startte de gemeente Leeuwarden PV-privé. Meer dan 100
medewerkers kochten samen ruim 1.000 zonnepanelen. Begin 2013 volgden
de provincie Fryslân en verschillende gemeenten. De ervaringen van de
gemeente Leeuwarden en de provincie zijn in een handreiking verwerkt.
Met dit vijfstappenplan kunnen werkgevers snel en eenvoudig een
zonnepanelenactie opzetten voor hun medewerkers.
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✔

PV-privé, een vijfstappenplan
voor werkgevers
Fokke Postma

www.leeuwarden.nl/search/
apachesolr_search/pvprive
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Doel
In 2015 ligt er 50 MW aan zonnestroom in Fryslân
en 8 MW in Leeuwarden. Dat is de ambitie van
de provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden.
Eén van de projecten om dit doel te realiseren is
PV-privé.

Context
De gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân
hebben een flinke ambitie voor zonnestroom.
Zonnestroom is een onderdeel van de energiemix.
Doelgroepen zijn kleinverbruikers, agrariërs en
grootverbruikers. Voor alle doelgroepen hebben we
een plan van aanpak met doelstellingen opgesteld.
De aanschaf van een set zonnepanelen is vaak een
flink bedrag. Met PV-privé profiteren medewerkers
in vaste dienst en met een eigen woning van
verschillende voordelen. Zo schiet de werkgever
het bedrag voor in de vorm van een renteloze
lening of voorschot. De medewerker betaalt dit
via het salaris over een bepaalde periode terug.
Verder neemt de organisatie de medewerker het
regelwerk uit handen. De werkgever regelt de
contracten en organiseert een collectieve inkoop.
Hoe meer medewerkers meedoen, hoe hoger
de collectiviteitskorting uitvalt. PV-privé moet
uiteindelijk 12.500 zonnepanelen opleveren.


Organisatiestructuur
Voor het opzetten van PV-privé is een klein project
team samengesteld. De interne projectleider
coördineert en stemt af met het projectteam en de
directie. HRM/P&O-adviseur, financieel adviseur,
ICT-medewerker en communicatieadviseur nemen
deel in het projectteam en voeren ieder een deel
van de werkzaamheden uit Voor verspreiding
van de handreiking PV-privé is de communicatie
adviseur van de Samenwerkingsagenda Slim
met Water en Energie verantwoordelijk. Voor de
uitvoering van PV-privé is inzet van eigen medewerkers nodig.

Energiebron en techniek
Zon en zonnepanelen.

Financiering en exploitatie
De werkgever schiet het aankoopbedrag
van zonnepanelen voor in de vorm van een
lening of voorschot. Er is dus geen subsidie. De
medewerker betaalt dit bedrag via het salaris in
(maandelijkse) termijnen terug. Bijvoorbeeld over
een periode van drie jaren. De precieze kosten
voor een organisatie hangen af van het aantal
medewerkers dat meedoet en de prijs van de
leverancier. In de volgende berekening gaan we
uit van de ervaringen van Leeuwarden. Daar is het
gemiddelde investeringsbedrag van medewerkers
3 3.500 en maken 100 medewerkers gebruik van de
afbetalingsregeling. Het totale investeringsbedrag
komt dan op 3 350.000. De kosten en opbrengsten
zijn afhankelijk van het aantal medewerkers dat
meedoet.
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Groen licht voor
Amsterdam RAI

Amsterdam
3

★

Joost van Eupen

★ ★ ★
Bestaande armaturen zijn omgebouwd tot een energiezuinige variant
waarmee Amsterdam RAI jaarlijks bijna 1000 ton aan CO2 bespaart, een CO2
reductie van meer dan 90 voetbalvelden met daarop 35.000 bomen.
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✔

Groen licht voor Amsterdam RAI
Joost van Eupen

www.green-fox.nl/news/groenlicht-voor-amsterdam-rai.htm
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Doel
Het groenste beursgebouw van Europa zijn.

Context
RAI wil ‘Europa’s Groenste Beursgebouw’ zijn en
dit doel wordt door de gehele bedrijfsvoering
doorgevoerd; van papierloze werkplekken tot
biologische catering. Zo kijken wij continue naar
milieubewuste initiatieven en alternatieven op
het gebied van energiebesparing. In 2010 werd het
tijd de TL-verlichting in de Amstelhal te vervangen.
De oude armaturen uit de jaren ’70 konden door
GreenFox omgebouwd worden van T8 naar T5
lampen. Met lichtmetingen werd gekeken welke
verlichting het beste past in de elf meter hoge
hallen. Lampen met en zonder reflector zijn getest
evenals verschillende sterktes lampen, want
in een congreshal staat of valt een presentatie
met het juiste licht en een passende uitstraling.
De 49 Watt-lampen zonder reflector bleken de
beste oplossing. Het Amsterdam RAI terrein is
nu bijna helemaal voorzien van meer dan 13.000
energiezuinige T5 lampen die door medewerkers
van sociale werkvoorziening Pantar Amsterdam en
onder begeleiding van GreenFox zijn geïnstalleerd.

Organisatiestructuur
Amsterdam RAI valt onder een holding bv en
het initiatief is een samenwerking tussen RAI en
GreenFox die de kennis bezit van de installatie
van omgebouwde armaturen. Projectleider Harry
van Fruchten is in dienst bij Amsterdam RAI. Dit
initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door onze
leverancier Green Fox en sociale werkvoorziening
Pantar. De energie wordt geleverd aan klanten,
gasten en alle werknemers van de RAI. GreenFox

werkt samen met lokale sociale werkplaatsen om
de lampen en armaturen aan te passen. Milieu en
sociale winst dus.

Energiebron en techniek
De belangrijkste energietechniek is de nieuwe
T5 technologie. Om de overstap te maken van
T8 naar T5 verlichting zou een compleet nieuw
armatuur/lichtbak aangeschaft moeten worden
en ook het plafond zou aangepast moeten worden.
GreenFox heeft een alternatief ontwikkeld samen
met Osram en renoveert de bestaande armaturen
zodat ze geschikt zijn voor de energiezuinige T5
buizen. Met gebruik van de huidige armatuur
kan het plafond in takt blijven wat de prijs laag
houdt. Het ombouwen van de huidige armatuur is
ongeveer een derde van de prijs van het installeren
van een nieuw armatuur.

Financiering en exploitatie
Met de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen
bedrijven fiscaal voordelig investeren in energie
zuinige technieken en duurzame energie. 41,5% van
de investeringskosten is aftrekbaar van de fiscale
winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. De
EIA levert gemiddeld 10% belastingvoordeel op.
Amsterdam RAI heeft elk jaar een speciaal budget
voor duurzame investeringen waaruit dit initiatief
uit gefinancierd is. Amsterdam RAI investeerde ca.
3 565.000,– in dit project voor het gehele complex:
alle hallen, complexen, kantoren, verkeersgebieden
en parkeergarages. De techniek van GreenFox zorgt
voor een afname van energiegebruik op verlichting
van ca. 40%. Er wordt zo 1.061.350 KhW per jaar
bespaard, een kostenbesparing van zo een 170.000
euro per jaar. De gemiddelde terugverdientijd is
3,3 jaar.
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Schoonschip

Foto: space&matter

★

Marnix van de Poll

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Schoonschip is een sociale bouwgroep die duurzaam op het water wil wonen. De
groep bouwt in collectief particulier opdrachtgeverschap een zelfvoorzienende
wijk van drijvende woningen in Amsterdam en voorziet in de behoefte om
duurzaam te leven en de balans met de natuur te waarborgen.
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✔

✔

Schoonschip

Marnix van de Poll

www.schoonschipamsterdam.org
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Doel
Het meest duurzame project van Nederland (en
daarbuiten).

Context
In 2008 maakte Marjan de Blok een televisie
reportage over de autarkische geWoonboot:
een woonboot die zelf energie opwekt en water
zuivert. Dit inspireerde haar om met een groep
in meerdere geWoonboten te gaan wonen in
Buiksloterham. In 2012 kwam Schoonschip in een
stroomversnelling door een prijsvraag voor CPOgroepen voor de waterkavel in Buiksloterham. Fase
2 van het haalbaarheidsonderzoek is afgerond en
Metabolic Lab heeft een haalbaarheidsonderzoek
gedaan op het gebied van duurzaamheid.

Organisatiestructuur
Stichting Schoonschip bestaat uit bestuursleden
Thomas Sykora, Marnix van de Poll, Sjoerd
Dijkstra en Marjan de Blok. Marjolein Smeele
en Daphne Scheeres zijn lid van het kernteam.
Deelnemers betalen een inleg (3 750,–). Als de
boten en de steigers gerealiseerd zijn, wordt
de organisatievorm er een waar deelnemers
gelijke inspraak hebben en op individuele
basis de woningen financieren en ook kunnen
doorverkopen. Bestuursleden, kernteamleden
en deelnemers werken zonder bezoldiging.
Schoonschip krijgt ondersteuning van
professionele partijen: space@matter, Metabolic
Lab, Duurzaam Drijvend Wonen.nu, SEV, Provincie
Noord Holland, Pauline Westendorp, etc.


Energiebron en techniek
Reductie van de vraag is het belangrijkste.
Er is geen verwarming nodig. Verder een
energiereductie van 50% tot 70% t.o.v. huidige
gemiddelden. De restbehoefte wordt met
PV-zonnepanelen opgewekt. Veel toegepaste
technieken zijn low-tech en voor een groot deel
zelf te bouwen. Reststromen worden nuttig
gebruikt. Organisch afval, zwart en grijs water
worden omgezet in biogas. Nutriënten worden
hergebruikt in lokale voedselproducerende kassen
op de daken van de boten, waardoor zij ook
fungeren als isolatie en verblijfsruimte.

Financiering en exploitatie
Schoonschip onderscheidt vijf categorieën: van
sociale huur tot een jaarinkomen boven een
ton. Hiervoor worden verschillende woningen
ontwikkeld. Hypotheken vormen de basis van
de financiering, Schoonschip is alleen (tussen-)
opdrachtgever. Sociale huurwoningen hebben een
separate business case. Huur wordt betaald aan
een externe financier (woningbouwvereniging,
vastgoedinvesteerder, etc.). Schoonschip is
opdrachtgever voor de collectieve voorzieningen
en ontvangt daarvoor betalingen vanuit de
hypotheken van de leden en in de toekomst
uit servicekosten. Schoonschip heeft hierdoor
geen financieringsbehoefte. Wanneer zes
boten gefinancierd zijn start de bouw, inclusief
bijbehorende steigers en collectieve voorzieningen.
Prijzen incl. btw: grondprijs kavel: 3,1 Miljoen
Collectieve kosten: 1,5M. Individuele kosten: 11,7M.
Totaal: 16,3M.
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Gemeente
Hilvarenbeek
boordevol energie

Foto: facebookpagina

Hilvarenbeek
12

★

Wendy Vorstenbosch

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Door lokaal duurzame energie te produceren en te verkopen bevorderen we de
regionale zelfvoorzienendheid en het gebruik van duurzame energie. Hierbij
zoeken we naar slimme combinaties waardoor (agrarische) bedrijven, burgers,
verenigingen en publieke instellingen gaan samenwerken. Dit bevordert in
sterke mate de burgerparticipatie. Het is daarmee een voorbeeld van doedemocratie en cocreatie, kortom: van een duurzame aanpak.
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✔

✔

Gemeente Hilvarenbeek,
boordevol energie

Wendy Vorstenbosch

www.hilverstroom.nl
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Doel
De in juli 2012 opgerichte energiecoöperatie
Hilverstroom en Gas streeft naar een energie
neutrale gemeente Hilvarenbeek.

Context
Hilvarenbeek heeft veel burgerkracht en het
idee eigen energie op te wekken was snel
geboren. Lokaal betrokken mensen vormden
een initiatiefgroep om een lokale professionele
organisatie op te zetten. De initiatiefgroep bestaat
uit mensen met veel ervaring in het opzetten van
een leefbaarheidscoöperatie (www.esbeek.eu
en www.biest-houtakker.eu) en met kennis van
energie (de techniek). De laatste bijeenkomst over
zonnepanelen trok meer dan 200 geïnteresseerden.
Dit resulteerde in 13 gerealiseerde projecten, 175
panelen, goed voor 36.000 kwh per jaar. Maart/
april 2013 start het tweede zonnepanelentraject.

Organisatiestructuur
Coöperatieve vereniging opgericht in juli 2012.
De eerste formele ledenvergadering is net na de
zomervakantie in 2013. Het is belangrijk dat er
leden zijn met ledeninvloed en zeggenschap. Een
veertigtal vrijwilligers werkt in vier werkgroepen
(handel, productie, coöperatie en communicatie)
aan energie uit houtige biomassa, zonnepanelen,
energie uit water en wind. Ook is de opzet van
het energiehandelsbedrijf uitgewerkt en is de

vormgeving van de ledenparticipatie aangepakt.
De coöperatie werkt samen met professionele
partijen zoals HAS Hogeschool, Rijkswaterstaat en
Ecopower om kennis te delen en zaken te toetsen
op haalbaarheid.

Energiebron en techniek
In 2012 is het eerste zonnepanelenproject uitgerold
met medewerking van lokale installateurs. Ook
is uitvoerig studie gedaan naar de levering van
warmte aan bedrijven en woningen vanuit een
biogasinstallatie in Esbeek en in kaart gebracht
hoe hout van landgoederen met snoeihout van
de gemeente verbrand kan worden in grote
houtkachels voor levering van warmte aan publieke
gebouwen.

Financiering en exploitatie
Inwoners en bedrijven worden lid door een aandeel
te kopen van 3 250,– en kunnen dan gebruikmaken
van de diensten van de coöperatie. De winst van
de coöperatie wordt geïnvesteerd in projecten
voor lokale opwekking van duurzame energie
en voor andere maatschappelijke projecten. De
lokale Rabobank gaf een financiële bijdrage om de
coöperatie vorm te geven en wat opstartkosten te
betalen. Ook hebben we een subsidie ontvangen
van Rural Alliances. De leden kunnen binnenkort
ook duurzame energie afnemen die de coöperatie
zoveel mogelijk lokaal inkoopt totdat uit eigen
productie kan worden geleverd.
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Wageningen
8

Factor 30

★

uw duurzame energiewinkel plaatst de eerste
commerciële PV-installatie met Herman de Zonnestroomverdeler op het dak van VvE De Volharding te Wageningen.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Factor 30 ontstond vanuit een vraag van VvE De Volharding. Deze wilde
een PV-installatie voor de appartementen maar liep tegen technische en
juridische bezwaren aan. Herman de Zonnestroomverdeler bood uitkomst.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

Ondernemers
initiatief

✔

Factor 30

Cas Horst

www.factor30.nl
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Doel
Een oplossing bieden op technisch en juridisch
vlak voor de levering en verdeling van zonne
stroom naar de individuele appartementen
binnen de VvE.

Context
In Nederland is het plaatsen van PV-systemen
voor VvE’s nog een groot probleem, juridisch
en technisch. Factor 30 is een van de eerste
winkels voor duurzaamheid in Nederland en wil
laagdrempelig duurzame energie aan de man
brengen. Het optuigen van een PV-systeem vergt
veel voorbereiding en gesprekken met bewoners
van appartementen en de besturen van de VvE’s .
Door onze winkel (eind dit jaar meerdere locaties)
staan we midden in de samenleving en brengen
we duurzaamheid dicht bij de consumenten. Het
initiatief lag bij Factor 30 en VvE de Volharding.
Factor 30 is de projecteigenaar en heeft dit
opgetuigd met o.a. Lens energie, de eigenaar
van Herman de Stroomverdeler. Advies is ook
ingewonnen bij de stichting zonne-energie
Wageningen.

Organisatiestructuur
FACTOR 30 is een bv met een externe financier/
aandeelhouder. Deze financier heeft zelf ook een
bedrijf ter verduurzaming van bedrijfspanden
en er is dus een duidelijke kruisbestuiving op
technisch en commercieel vlak. Factor 30 heeft
twee betaalde werknemers in dienst, de installatie
wordt uitgevoerd door commerciële derden.


Energiebron en techniek
De energie bron is de zon, het betreft een
PV installatie van 24 PV panelen van 245 wP,
gekoppeld aan een SMA omvormer die Herman de
Zonnestroomverdeler aanstuurt. De stroom wordt
verdeeld aan de hand van de oppervlaktes van
de individuele appartementen. Op afstand is de
Herman te monitoren en in te stellen.

Financiering en exploitatie
De klant heeft het systeem vanuit de VvE
gefinancierd, tevens hebben de individuele
gebruikers subsidie aangevraagd voor zonneenergie. Factor 30 heeft het systeem tegen een
scherpe prijs aangeboden aan de klant, om de
eerste te zijn binnen Nederland, en had een
vastgesteld budget voor de levering. Factor 30 is de
eerste in Nederland die het systeem commercieel
heeft weggezet. De investering voor het systeem
bedroeg 3 17.000,– De opbrengst is ca 5635 kWh
met een opbrengst van ca 3 1.296,– per jaar.
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Eerste Cradle to
cradle woning van
Nederland

Lansingerland
11

★

Jouke Post en Petra Reijnhoudt

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Een woning geheel opgezet volgens de drie principes van Cradle to Cradle.
Alle materialen zijn gifvrij, alle energie wordt opgewekt middels PV cellen,
zonneboiler en bodemwarmte en de biodiversiteit wordt gestimuleerd.
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✔

Eerste Cradle to cradle woning
van Nederland

Jouke Post en Petra Reijnhoudt
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Doel
Laten zien dat een Cradle2Cradle-gebouw al voor
een groot gedeelte kan.

Context
Jouke Post is architect en hoogleraar in Eindhoven
en al lang actief met duurzaam bouwen en
hergebruik van materialen, zoals een kantoor
in Delft dat na 20 jaar (gemiddelde levensduur)
weer afgebroken kan worden en hergebruikt. Hij
merkte dat veel over C2C werd gepraat en dat er
materialen werden getest maar nooit een heel
gebouw.

Organisatiestructuur
Jouke Post en Petra Reijnhoudt zijn initiatief
nemers en werken samen met Frido van
Nieuwamerongen van Arconiko architecten.
Samen werkten zij het gehele plan uit en lieten zij
het bestemmingsplan aanpassen. De initiatief
nemers gebruiken materialen die binnen het
cradle to cradle principe passen en werkten deze
verder uit en verbeterden deze waar mogelijk.
De leveranciers hebben het C2C certificaat
(MOSA, Daas, AGC, Blauwplaat); bij bouwdelen
waar geen certificaten aanwezig waren is het
product samen met C2Clabxx getest. Het is een
particuliere woning en bedoeld als stimulans
en voorbeeld voor andere initiatieven. Een
professioneel team van architecten, constructeurs

en adviseurs op C2C gebied hebben samen het
project opgezet en voltooid. Dit kostte circa vier
jaar door bestemmingsperikelen, uitzoeken van de
benodigde systemen, uitzoeken en testen van de
materialen en de financiering rond krijgen.

Energiebron en techniek
44 m2 PV-cellen wekken 4500 KWH per jaar op.
4 m2 zonnepanelen zorgen voor warm water.
9 boringen met koperen buizen zorgen voor de
bodemwarmte voor de vloerverwarming. De
woning is goed geïsoleerd (Rc >5, driedubbel glas)
en passieve energie wordt goed benut.
C2C is een andere manier van leven, niet slechter
(comfort staat nog steeds hoog op de lijst) maar
anders. Deze woning is de eerste poging tot
een totaalopzet waar alle aspecten van C2C in
opgenomen zijn.

Financiering en exploitatie
Het project is grotendeels door de initiatiefnemers
zelf bekostigd. De architecten- en ontwerpkosten
dragen we zelf, evenals de kosten van de
aannemer. Enkele bedrijven hebben de materialen
tegen kostprijs of gereduceerd tarief geleverd in
ruil voor publiciteit. Er is bewust geen subsidie
aangevraagd voor het project. Kosten extra
installaties: 3 40.000,–. Opbrengsten: 3 5.000,–
per jaar. Geschatte terugverdientijd: 8 jaar.
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Grootschalige
zonne-energie bij
124 huurwoningen

Foto: Alex Braakhekke van D + B Architecten

Wageningen
8

★

Woningstichting en Stichting Zonne-energie Wageningen

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
De Woningstichting, met 5100 woningen de grootste vastgoedeigenaar
in Wageningen, biedt haar huurders in de Haverlanden, Kennedyweg en
Churchillweg de mogelijkheid dakvullende PV-systemen op hun woning te
plaatsen. De huurders kunnen daarmee hun eigen stroom opwekken wat
hen zo veel in energiekosten scheelt dat ze de gevraagde huurverhoging er
ruimschoots uithalen.
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✔

Grootschalige zonne-energie
bij 124 huurwoningen

Woningstichting en Stichting


Context
De Woningstichting is partner van Stichting
Zonne-energie Wageningen. In de zomer van
2011 ontstond het idee dakvullende PV-systemen
aan te bieden als onderdeel van het reguliere
grootonderhoud van de woningen in de wijk
Haverlanden. In maart 2013 worden de eerste
woningen uitgerust met zonnepanelen en
het najaar van 2013 zal de rest uitgerust zijn
met zonnepanelen. De Woningstichting heeft
zonder enige susbidie dakvullende PV-systemen
aangeboden in het kader van het grootonderhoud
van 124 eengezinswoningen, om zo een grote stap
te zetten in de verduurzaming van hun vastgoed.
Het project is onderdeel van het reguliere proces
van de woningcorporatie geworden, waarmee
het interne draagvlak voor PV en verduurzaming
binnen de woningcorporatie sterk is gegroeid.
Bij het grootonderhoud van een andere
wijkwordt PV wederom als standaardoptie
aangeboden. De Woningstichting krijgt in dit
project ondersteuning van Stichting Zonneenergie Wageningen met PV-expertise en bij
communicatie richting de huurders.


Organisatiestructuur
Het PV project is onderdeel van het regulier
grootonderhoud van de Woningstichting.
Doordat de toestemming van de huurder voor de
zonnepanelen en de huurverhoging nodig is, is de
communicatie richting de huurders zeer belangrijk
voor het slagen van het project. Het is tot nu toe
erg succesvol in het overtuigen van de huurders
om (vrijwillig) voor zonnepanelen te kiezen.

Energiebron en techniek
Zonne-energie en PV-systemen.
Stichting Zonne-energie Wageningen verzorgt
samen met de Woningstichting de kennisdeling
van de opgedane ervaring van het project, zodat
andere woningcorporaties van de opgedane
ervaringen gebruik kunnen maken. Kennisdeling is
een van de expliciete doelen van Stichting Zonneenergie Wageningen. Zie o.a. de Kennisbank van de
Stichting op de website.

Financiering en exploitatie
De investering wordt door de Woningstichting
betaald. De helft hiervan wordt met een vrijwillige
huurverhoging doorbelast aan de huurder. Er is
geen sprake van subsidie. Het gaat om salderen
achter de meter bij eengezinswoningen.

Zonne-energie Wageningen

www.de-woningstichting.nl

www.zonne-energie-wageningen.nl
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Zonnemunten voor
Leiden Cultuurstad

Foto: www.alleplaatsenopdefiets.nl

Leiden
6

★

Maya van der Steenhoven

★ ★ ★ ★ ★ ★
Leiden wordt de pilotlocatie van een nieuwe duurzame lokale munt. Als inwoner
van Leiden leg je voor 250 euro in voor zonnepanelen op het dak van de Lakenhal
en krijgt daar 300 Zonnemunten (ter waarde van 300 euro) aan toegangskaartjes
voor culturele instellingen voor terug. Zo krijgt de Lakenhal tijd om een gedeelte
van de investering terug te verdienen en ontstaat er financiële ruimte om
zonnepanelen te plaatsen. Het wordt nog interessanter als je de munt ook kan
besteden en verdienen bij winkels en gemeente door aankoop van duurzame
producten en diensten via loyalty scheme, zoals bijvoorbeeld Airmiles.
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Zonnemunten voor Leiden
Cultuurstad

Maya van der Steenhoven
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Doel
Het doel is tweeledig. Leidse culturele instel
lingen krijgen de mogelijkheid hun investerings
wens in zonnepanelen te realiseren en de
introductie van de munt versterkt de lokale
economie.

Korte geschiedenis/context
Leiden, Cultuurstad, heeft de ambitie een duur
zamere stad te zijn. Bij een aantal culturele
instellingen in Leiden leeft inmiddels de vraag om
de verbruikte energie duurzaam op te wekken.
Een groep enthousiastelingen op het terrein van
duurzaamheid en lokale munten zag hierin de
mogelijkheid om op een creatieve manier geld bij
burgers vrij te maken om culturele instellingen te
helpen hun duurzame energiewens te realiseren
door de ontwikkeling van een duurzame lokale
munt. Het initiatief komt van onderaf, vanuit een
aantal personen die geïnteresseerd zijn in het
ontwikkelen van een dergelijke munt. Hierbij
zullen zoveel mogelijk burgers, bedrijven, (over
heids)instellingen en lokale banken betrokken
worden.

Organisatiestructuur
Er is nog geen organisatiestructuur. Betrokkenen
van o.a. EnergiekLeiden en Qoin en andere
geïnteresseerden hebben elkaar gevonden rondom

de Leidse Zonnemunt. Aannemelijk is dat het
project in de uitvoeringsfase wordt ondergebracht
bij EnergiekLeiden.

Energiebron en techniek
Zonne-energie en zonnepanelen.

Financiering en exploitatie
Voor de ontwikkeling en uitvoering wordt
naar fondsen gezocht. De financiering van de
zonnepanelen op de daken van geïnteresseerde
culturele instellingen zal door de inwoners van
Leiden op zich worden genomen. Er ontstaat
door het gebruik van de Leidse Zonnemunt een
nieuwe geldstroom die door inwoners en culturele
instellingen, met op termijn ook bedrijfsleven,
in stand wordt gehouden. De kosten voor het
ontwikkel- en uitvoeringstraject zijn nog niet
inzichtelijk. Momenteel zetten verschillende
mensen zich hier in hun eigen tijd voor in. Voor
wat betreft de kosten en opbrengsten van het
plaatsen van de zonnepanelen zullen burgers
de kosten financieren. Hun investering wordt
door de culturele instellingen terugbetaald via
het op langere termijn beschikbaar stellen van
toegangskaartjes bij verschillende culturele
instellingen ter waarde van de initiële investering
plus een opslag. Het initiatief steunt nu op
(onbetaalde) initiatiefnemers met name uit de
duurzaamheids- en lokale munten hoek.
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Zuiderlicht

Foto: Sander Stoepker

★

Yolanda Sikking, Ronald van Oijen, Pauline Westendorp
en Frank Boon

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Ruim 1 miljoen huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam betalen ruim
2 miljard euro aan energiekosten per jaar. De bedrijven en instellingen in deze
regio betalen minimaal eenzelfde bedrag. Als we dit bedrag investeren in
duurzame energie en energiebesparing, creëren we veel lokale banen, schone
lucht en een vaste energieprijs.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

✔

✔

Zuiderlicht

Yolanda Sikking, Ronald van Oijen,
Pauline Westendorp en
Frank Boon

www.zuiderlicht.nu
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Ondernemers
initiatief

✔

Overheids
initiatief


Doel
Burgers, bedrijven en instellingen in de Metro
poolregio Amsterdam wonen, werken en
verplaatsen zich op lokale duurzame energie.

Context
Aan het IJsbaanpad in Amsterdam Zuid liggen zo’n
180 woonboten. Sinds 2006 zijn veel bewoners
bezig met schone energie. Energie- en communicatieprofessionals uit de IJsbaanpadbuurt en
de Zuidas in Amsterdam misten een eenvoudig
handelingsperspectief voor energiegebruikers.
Zuiderlicht biedt de mogelijkheid een handtekening te zetten waarop staat ‘ik word lid, ik teken
hier en alles wordt geregeld’. We verleiden mensen
op een speelse, vrijblijvende manier om meer te
betekenen voor de energietransitie. Zo’n 25 procent van de bewoners heeft al zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, houtpellets en/of doen
aan energiebesparing – zij kunnen vanuit ervaring
anderen informeren en overtuigen.

Organisatiestructuur
Energiecoöperatie. De coöperanten zijn het
hoogste beslisorgaan en komen jaarlijks in twee
vergaderingen bijeen. Het dagelijks bestuur
is verantwoordelijk voor de oprichting en de
exploitatiefase. De Raad van Toezicht controleert
het dagelijks bestuur twee maal per jaar en stelt
de jaarrekening vast. Het bestuur wordt betaald
(maximaal 3 45 ex btw per uur) vanaf het moment
dat dit mogelijk gemaakt wordt doordat energie
of materiaal geleverd wordt aan coöperanten.
Zuiderlicht koopt energie-apparatuur zoals
zonnepanelen en delen van windmolens en een

FLIR infrarood-camera voor energielekfoto’s.
Studenten worden ingezet voor werving, netwerk
en organisatie. Zuiderlicht werkt vanuit ‘loketten’
in de buurt: op de Zuidas, IJsbaanpad 64a, SOOZ en
het Groen Gemaal in het Sarphatipark. In het begin
is geen leveringsvergunning nodig, we maken dan
gebruik van de energielevering van Greenchoice,
VEC, Anode, Qurrent of DE Unie.

Energiebron en techniek
Zonnepanelen, zonneboilers, wind, energie
besparende isolatie, hotfill, warmteterugwinning
en dubbel glas.

Financiering en exploitatie
Een coöperant betaalt 3 250 incl btw per
aandeel voor energie-apparatuur en overhead.
Als coöperant kun je ook energie afnemen. Het
rendement op de energie-installaties wordt
na aftrek van de overhead uitbetaald aan de
coöperanten (max. 7% per jaar). De begroting is
3 65.000 incl BTW in het eerste jaar en 3 750.000
incl BTW in het vierde jaar. 200 coöperanten
zorgen voor een beschikbaar budget van
3 50.000,– aangevuld met drie sponsors die elk
3 5.000,– betalen. Geen overheidssubsidie, we
maken gebruik van aftrekmogelijkheden zoals de
Energie Investerings Aftrek, VAMIL en MIA. Doel is
200 coöperanten eind 2013 en 3.000 eind 2016.
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Zuid-Holland

Het Activate The North
pole scholenspel

Leiden
6

★

EnergiekLeiden

★ ★ ★ ★ ★ ★
Groepen 8 doen met hun eigen gezin mee aan gezamenlijke besparing en
duurzame opwekking thuis en zien wekelijks hun vordering op klasniveau in
de klas via een game. De vordering wordt op klassikaal niveau getoond en niet
individueel. In deze game beginnen ze met een klein ijsblokje met één zielig
ijsbeertje, maar naarmate ze meer besparen/opwekken en hoger in de game
komen, groeit de ijsschots en krijgen ze meer dieren. Op een platform wisselen de
klassen tips uit die ze van elkaar kunnen liken. Veel likes leveren extra punten op.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

✔

Het Activate The North Pole

Ondernemers
initiatief

Overheids
initiatief


Doel
Het hoofddoel van deze competitie is het
starten van een bewustwordingsproces over
duurzame energie, met kinderen als voornaamste
doelgroep.

Context
EnergiekLeiden is een burgerinitiatief om Leiden
100% duurzaam en 100% regionaal opgewekt te
maken. Op dit moment zijn veel huizenbezitters
(of – bewoners) in Leiden zich nauwelijks bewust
van de mogelijkheden betreffende duurzame
energie. Vanwege de moeite die het kost en het
gebrek aan overzichtelijke informatie over vooral
de aanschaf en installatie van zonnepanelen,
haken veel potentiële klanten af. Deze groep is zich
niet genoeg bewust van de financiële voordelen
die duurzaamheid met zich meebrengt.


Organisatiestructuur
Stichting (ANBI) met ca 15 vrijwilligers. Doel is op
termijn wel een kleine professionele organisatie
(ca 5 man) te hebben. EnergiekLeiden is een
kennisloket voor besparing en duurzame energie
in Leiden en omgeving en initieert vele projecten
om de voordelen van Duurzaam energiegebruik
te promoten. Keywords: fun en win-win. Het
initiatief zal voor een groot deel gedragen worden
door leraren. Zij zijn degene die er mee aan de slag
moeten. Er wordt geen energie geleverd en er is
dus geen vergunning nodig.

Energiebron en techniek
Zonnepanelen en besparing. Maar vooral wat de
kinderen en hun ouders in hun eigen huishouding
zelf bedenken.

Financiering en exploitatie
Er is nog geen financiering, maar de kosten zijn
ook niet heel hoog. Kosten ongeveer 7.000 euro
aan websitebouw en onderhoud, brochures,
spelontwikkeling en apparaatjes die meten.

scholenspel

EnergiekLeiden, Maya Steenhoven
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DC=DeCent

★

decentraal gelijkspanningsnet in de tuinbouw

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Gelijkspanningsinfrastructuur is het fundament onder duurzame energie.
Wij willen dit fundament verder ontwikkelen en vorm geven. Met DC=DeCent
bouwen we aan de eerste gelijkspanningsinfrastructuur ter wereld. Een
netwerk dat geheel op basis van gelijkspanning werkt, van duurzame
opwekkers tot distributie tot verbruikers.

Nieuwe
Nuts

Burger
initiatief

Ondernemers
initiatief

✔

DC=DeCent

Harry Stokman

www.directcurrent.nl
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Overheids
initiatief


Doel
Een efficiënte infrastructuur voor decentrale
duurzame energie op basis van gelijkspanning.

Context
In 2009 startte Direct Current haar missie om
gelijkspanningsnetten mogelijk te maken,
en dat wat dat tegenhoudt te ontwikkelen.
Het project DC=Decent realiseert in het
glastuinbouwgebied Haarlemmermeer het
eerste gelijkspanningsnetwerk in Nederland
met invoeding van duurzame energie (onder
meer zonnepanelen en een warmtekracht
koppelingsinstallatie). Dit zorgt voor gemakke
lijkere uitwisseling van elektriciteit tussen
aangesloten tuinders en andere opwekkers en
afnemers, zoals oplaadpunten voor elektrisch
rijden. Dankzij gelijkspanning is een veel betere
afstemming mogelijk tussen vraag en aanbod van
energie. Overtollige energie wordt opgeslagen in
een accusysteem.

Organisatiestructuur
Initiatiefnemer is Harry Stokman van Direct
Current BV. Direct Current heeft de leidende rol
in het project en ontwikkelt het gelijkspannings
systeem. Het project wordt uitgerold in samen
werking met projectpartners Joulz, Siemens,
KEMA, SGN, Stichting Gelijkspanning, Agentschap
NL en het Ministerie van EZ.


Energiebron en techniek
Het project DC=DeCent test een door Direct
Current BV ontwikkeld en geïnstalleerd
gelijkspanningsnet in een proeftuin die door het
Ministerie van Economische Zaken is toegewezen.
De proeftuin ligt in de Bouvardia Kwekerij Vreeken
waar DC lampen, die ook door Direct Current zijn
ontwikkeld, met succes gekoppeld zijn aan het
gelijkspanningssysteem. De volgende stap is de
koppeling van zonnepanelen van de zonneweide
van Solar Green Point aan ons gelijkspanningsnet.
De zonneweide is een van de projecten van
het Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer, een
initiatief van de gemeente Haarlemmermeer.
Al deze fases vormen uiteindelijk de gelijk
spanningsinfrastructuur. Met dit project willen
we ook aantonen dat duurzame energie een
veel hoger rendement, kostenbesparing in
grondstoffen en energiebesparing behaalt
als gelijkspanning over de gehele keten in de
infrastructuur doorgevoerd wordt.

Financiering en exploitatie
IPIN (Innovatieprogramma Intelligente Netten)
subsidie (40%) en de rest is eigen financiering
en via belanghebbenden. DeCent richt zich
op grootverbruikers met een totaal van 5mw
aansluitingsvermogen. Teruglevering aan het net
is afhankelijk van het eigen gebruik. Dit project is
uniek in de wereld en voor Nederland een enorme
kans. Duurzame energie is alleen succesvol met
een efficiënte infrastructuur. Gelijkspanning maakt
dit mogelijk en voorkomt Duitse problemen. Met
DC kunnen we enorm besparen op grondstoffen en
op kosten van duurzame opwekking.
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MOOIE,
duurzame
spelers
Bij de inzendingen voor de P-NUTS Awards zaten een aantal inzendingen die
niet lokale duurzame energie opwekken als doel hebben, maar wel mooie
ideeën of producten aanbieden voor kennisontwikkeling, voor ondersteuning,
iemand die haar eigen woonhuis als voorbeeldwoning voor duurzaam
wonen en energiegebruik heeft ontworpen, voor het opgang brengen van
een circulaire economie, beperken van CO2-uitstoot door andere manieren
van kustverdediging of een mooie combinatie van duurzame technieken en
bronnen om op verwarming van water te besparen.

Pakhuis Noorderhaven

Energie neutraal wonen

★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★

Samen met een aantal ondernemers wil Henk
Janssen Industrieel Cultureel erfgoed op het
industrieterrein de Mars in Zutphen omvormen tot
innovatie-academy. Het idee is dat kennisdelen,
educatie, gratis flexplekken en leermeester-gezel
activiteiten op het gebied van techniek, MVO en
duurzame toepassingen duurzame ontwikkeling
aanjagen. Dit Pakhuis Noorderhaven moet een bv
worden waarin verschillende aandeelhouders (10)
participeren. 3 650.000,– is nodig om het initiatief
van de grond te krijgen.

Mary Ritsema wil door voorbeeldgedrag anderen
stimuleren voor duurzaam te kiezen en laten
zien dat duurzaam leuk kan zijn en ook nog goed
voor de portemonnee. Mary Ritsema heeft een
eigen ontwerp gemaakt voor haar woning en
deze is stap voor stap uitgevoerd. De woning is
zongericht gebouwd (1999) met hout uit speciaal
geproduceerde bossen (Finland) en heeft een
gescheiden watersysteem voor toilet en keuken.
Warm water komt via een warmtepompboiler
(lucht) sinds 1999 en de verwarming via een
warmtepomp (WP, bodem) sinds 2000. Voor 2018
wil zij elektriciteit via zonnepanelen opwekken.

Doetinchem, Gelderland

Initiatiefnemer: Henk Janssen

Schipborg, Drenthe

Initiatiefnemer: Mary Ritsema
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Gestuurde kustverdediging
Petten, Noord-Holland

Permanente duurzaamheids Hub’

Lease a Jeans

★★★★★★★★★★

★

★★★

Triple Hotfill integreert een warmtepomp,
zonneboiler en CV-combiketel in combinatie met
minimale regeltechniek. In China produceert
men waterpompen voor het opwekken van
warm douchewater. De kosten bedragen netto
ca. 3 400,– (bij collectieve inkoop) exclusief
importkosten. Het ontwerp is gedaan door
het adviesburo Tolsteeg B.V. Verder kan het
gezien worden als een woonhuisinstallatie. De
verwachting is van 1850 m3 gas terug te gaan
naar 650 m3. Wat de besparing op gebied van
elektriciteit zal worden is nog niet duidelijk. Dit
was ca 8000 kWh en er wordt verwacht dat het
elektrisch gebruik van de warmtepomp zal worden
gecompenseerd door vermindering van de 120
liter boiler badkamer, alsmede de vermindering
van afname door de verwarmingselementen
in vaatwasser en wasautomaat. Adviesbureau
Tolsteeg ontwierp een energievoorraadvat van 500
liter met twee wisselaars. De eerste wisselaar is
voor zonnepanelen en de andere wisselaar is voor
tapwater (voor)verwarming. Zonnepanelen (5 m2)
en een warmtepomp (4 kW) leveren de energie.
Mocht het vat boven de ca. 30 graden komen
(door de zon) dan schakelt de Warmtepomp uit
d.m.v. thermostaat. Het vat levert CV water en
voorverwarmd tapwater aan de combiketel. In de
winter ligt de temperatuur in het vat rond de 30
graden, wat voldoende is als aanvoertemperatuur
voor de verwarming. In de zomer werkt het
systeem automatisch als zonneboiler met hogere
temperaturen in het vat.

Een permanente duurzaamheids-Hub, bemenst
door stagiairs vanuit de RUN, de HAN en het ROC.
Zij kunnen het bureau vormen, onderzoek doen,
diensten leveren, kennis opdoen, als wegwijzer
functioneren en voor zichzelf een carrière op het
gebied van duurzaamheid en milieu opbouwen.
Duurzame bedrijven met creatieve ideeën maar
misschien net te weinig menskracht of kennis
kunnen bij deze Hub aankloppen. De Hub wordt
bevolkt door een geleidelijk wisselende groep
studenten met uiteenlopende achtergrond
(techniek, planologie, communicatie, ICT), is
vraagbaak en onderhoudt tegelijkertijd de basis
(website, twitter, enige administratie, etc.) Voor
huisvesting en financiering zijn diverse creatieve
oplossingen. Het is erg belangrijk dat de Hub
laagdrempelig is. Een klein duurzaam bedrijfje
gaat geen adviezen voor 3 100,– per uur inkopen.
Je kunt voor de geleverde diensten een laag tarief
rekenen van 3 20,– per uur om de kosten van
materiaal, de coördinator en inrichting te dekken,
of via een creatief systeem van waardebepaling
achteraf. Een win-win situatie: met heel
weinig middelen een duurzaamheidsloket
creëren, waarbij studenten ervaring opdoen en
duurzame lokale initiatieven op diverse manieren
ondersteund worden (communicatie, techniek,
rekenkracht, planologie, etc.).

Op naar de Circulaire Economie

Harmelen, Utrecht

Onze kust wordt met zandsuppleties
onderhouden. “Zacht waar het kan, hard waar het
moet” zegt Den Haag. Dat er met deze manier van
werken problemen zijn voor natuur en milieu is
bekend. De zandsuppleties wil men sterk vergroten
om de kust weer aan te laten groeien. Werken met
de natuur noemt men dit. Met het vermeerderen
van zandsuppleties worde ook de CO2 uitstoot en
de schade aan de natuur vergroot. Een gestuurde
kustverdediging kan deze problemen voorkomen
en er zelfs winst voor brengen. Met een gestuurde
kustverdeding is het mogelijk recreatie en het
opwekken van schone energie te verbeteren.
Kost de kustverdediging nu per jaar 3 60 miljoen
en wordt er 150.000 ton CO2 uitgestoten, een
gestuurde kustverdediging kan dit halveren.
Burgercomité Kustveiligheid DCCM afkomstig uit
Petten aan Zee, Groet en Warmenhuizen.
•w
 ww.kustverdediging.nl
• www.hardekustverdediging.blogspot.nl
Initiatiefnemer: Piet van Noort

Triple Hotfill

Nijmegen, Gelderland

Rhenen, Gelderland

Mud Jeans is een merk dat duurzaam
geproduceerde jeans ontwerpt en verkoopt.
Iedereen kan voortaan een duurzame jeans leasen
voor een vast laag bedrag per maand.
De broek is gemaakt van organisch en gerecycled
katoen en wordt verantwoord geproduceerd.
Mud Jeans is daarmee de eerste in de wereld van
de fashion industrie. Het verbouwen van katoen
kost enorm veel water, ook bij onze biologische
katoen: wel 8000 liter voor een spijkerbroek.
Daarom is hergebruik van oude vezels een betere
optie, de Turkse fabrikant waar Mud Jeans mee
werkt kan nu al 50 % hergebruiken bij nieuwe te
fabriceren denim. Mud Jeans blijft eigenaar van
de biologische katoen en wanneer de klant de
jeans teruggeeft, kan Mud Jeans daar weer nieuwe
denim van maken. De klant betaalt bij het leasen
van een jeans een eenmalig instapbedrag van
3 20,– en betaalt vervolgens een jaar lang 3 5,–
per maand. Na deze leaseperiode kan de klant de
broek retour sturen, een nieuw model uitkiezen en
de lease voortzetten of betaalt 3 20,– statiegeld
om de broek zolang te dragen als hij of zij wil.
Bij inlevering van de jeans krijgt de klant 3 20,–
korting op een nieuwe aankoop.
Initiatiefnemer: Bert van Son

Initiatiefnemer: Synerco Communicatie

Initiatiefnemer: Hans Looman
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INSPIRERENDE

LESSEN UIT DE PRAKTIJK
Door Anne Stijkel, Siward Zomer en Frank Boon (Energielokaal 'Wij krijgen Kippen')

Case
1 duurzaam en lokaal?
Waarom
De (ontdekkings-)reis
van ‘Wij krijgen Kippen’
In 2013 komen ze er echt: 200 kippen
op een van de toplocaties in Nederland: de Zuidas!

Samen lokaal duurzaam energie opwekken: het werkt! Op allerlei plaatsen
in Nederland en Europa wekken mensen gezamenlijk weer lokaal duurzame
energie op, of overwegen dat te gaan doen. Omdat je samen zoveel meer
kunt bereiken. Zij hanteren verschillende vormen van samen ondernemen.
Als coöperatie, bv of stichting, of door gezamenlijk in te kopen of aan te
besteden.
In de eerste editie van dit boek, in 2011, beschrijven
we ‘best practices’ van negen ‘klassiekers’: de
Windvogel, NHEC (Noorhollandse Energie
Coöperatie, Texel Energie, Thermobello,
windproject Kubbeweg, biomassa Beetsterzwaag,
Mijnwater Heerlen, BOERzoektBUUR en Energie-U.
Die best practices staan nog als een huis.
Lessen als: het belang van een stip op de horizon
( je grotere doel) naast hele concrete haalbare
stappen; zorg voor mededragers van je idee;
accentueer en bouw voort op de lokale identiteit,
zodat het ‘van ons’ wordt; begin bij de inhoud
niet bij de organisatievorm (dit ontvouwt
zich gedurende de rit); communiceer over de
meerwaarde van samen doen, bouw vanuit een
houding van vertrouwen en commitment en kies
daarbij goede partners; maak duidelijke afspraken
en ga het gewoon DOEN.

In deze P-NUTS-editie 2013 delen we kennis
en inspiratie van twee recente (doe- en leer-)
praktijken van samen lokaal duurzame energie
opwekken:
• Wij krijgen Kippen (2010-2012): een doeen leerproject in Nederland, met focus op
stadsdeel Amsterdam Zuid, gesubsidieerd door
de nationale overheid in het kader van het
Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden.
Doel: aan de hand van 30-50 opkomende nieuwe
lokale duurzame energie-initiatieven de procesen systeeminnovaties in beeld te brengen en de
opgedane kennis te delen met anderen.
• RESCOOP (2011-2013): een Europees onderzoeksen begeleidingsprogramma om, met de
coöperatieve principes in de hand, de ‘best
practices’ uit de verschillende landen te
identificeren en de kennis te delen met anderen.

Maar ook: neem de tijd, bouw ondernemerschap
in en zorg voor een gezonde financiering, ook op
termijn, want met enthousiasme alleen kom je
er niet. Neem risico’s en verdeel de risico’s goed.
Op pagina 142 meer hierover in “Starten: de zeven
facetten voor succes”.

Waarom? Omdat ‘Wij krijgen Kippen’ inmiddels
een begrip is geworden: kippen en lokale
duurzame energie. Een metafoor die raakt aan
emotie, aan het gevoel van samen werken aan
iets moois, iets nieuws: Nederland over op lokale
duurzame energie. Een vitale gemeenschap van
mensen en organisaties die de vervulling van hun
(energie-)behoeftes gezamenlijk in eigen hand
willen nemen. Omdat je er alleen niet komt, omdat
het samen veel leuker is of pragmatischer, omdat
je het gevoel hebt dat de overheid en de markt
niet goed (genoeg) voor jou en/of het milieu zorgt
– motieven te over, maar één doel: “duurzame
energie, wij maken het mee!”

ontstaat een hybride organisatie van ZZP-ers die
het projectvoorstel samen hebben uitgedacht
met de milieumedewerkers en wethouder van
Stadsdeel Zuid. Daar zit de kracht, daar zit ook de
ingewikkeldheid. Er samen uitkomen, terwijl de
culturen zo verschillen: creatief kansen pakken en
snel schakelen versus procedures en protocollen,
aanbestedingsregels en verantwoordingsplicht.

50 initiatieven: vinden, verbinden,
committeren

Oproepen via stadsdeelkrant en netwerken
leiden al gauw tot een lijst van 200 (!) rijpe en
groene ideeën van mensen en organisaties en
bedrijven die wel ‘iets’ willen met duurzame
energie. Initiatieven die elk in een verschillende
fase zitten en vaak zelf nog niet precies weten wat
zij willen. Samen een community vormen, wat wij
aanvankelijk hadden bedacht, blijkt dan niet de
Januari 2010. Thuisbasis –of uitvalsbasis- en
eerste wens te zijn. Ook initiatieven selecteren
ontvanger van de subsidie, is stadsdeel Amsterdam is nog niet aan de orde. We sluiten in eerste
Zuid. Een stadsdeel met 132.000 inwoners en
instantie met 20 mensen/organisaties die echt
16.000 bedrijven; met grote kantoren op de
wat willen een intentieovereenkomst om samen
Zuidas, evenementenlocatie de RAI en ‘echte’
een traject van twee jaar in te gaan om samen te
Amsterdamse buurten als De Pijp, Rivierenbuurt,
leren. Het idee dat alle initiatiefnemers samen
Museumbuurt en het woonbotencomplex aan de
oplopen laten we al snel vallen. Initiatieven willen
Nieuwe Meer. Elk met een totaal eigen identiteit.
‘op maat’ worden bediend. We volgen de vraag
Veel gestapelde bouw met weinig mogelijkheden
door ‘op maat’ themagerichte expertmeetings te
om zonnepanelen op eigen dak te zetten of
bieden over o.a. financieringsmogelijkheden en
windmolens in eigen tuin. Met daarnaast ook
businesscases opstellen, over organisatievormen
organisatorische moeilijkheden omdat VvE’s,
en juridische haken en ogen. Er tekenen zich
corporaties, huurders en particuliere verhuurders
clusters van initiatieven af die met dezelfde
mee (zullen) moeten werken. Om nog maar niet
thematiek, problematiek of vragen zitten zodat
te spreken van de financiële, juridische en fiscale
wij –wederom op maat- clusterbijeenkomsten
moeilijkheden (denk bijvoorbeeld aan virtueel
verzorgen voor speciale doelgroepen zoals
salderen). We krijgen het vertrouwen van de
huurders/verhuurders, VvE's, mensen die inzetten
nationale overheid: geen resultaatverplichting,
op windenergie, bedrijven die iets met/voor hun
wel inspanningsverplichting. Zelf stellen we
medewerkers, klanten en/of omwonenden willen
wel
doel:
initiatieven
lokaal
etc.Ook
Nazijn
twee
jaar zijn erwinbare
maar liefst 35 ‘werkende’
1 Dateen
meldde
het50
Centraal
Bureau die
voorsamen
de Statistiek
in februari 2008.
de gemakkelijk
energievoorraden
in Europa rond
2050
op. Dit betekent dat
we, als we niets
grotendeelsmet
afhankelijk
energie
willen opwekken
vanhet
de jaar
grond
krijgen
initiatieven
wat doen,
we uitgebreid
elkaar hebben
van leren….
energiebronnen
van andere
continenten.
(Door het opraken
aardgas mist2012.
Nederland
enworden
daarvan
Werk aan
de winkel!
Er
gevierdvan
ophet
12 december
(zie kaart op de
overigens een inkomstenbron van ruim 3 9 miljard per jaar. Een nieuwe ‘cash cow’ zou welkom zijn.)
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Initiatieven in Zuid e.o.
Eengezinswoningen
Samen in wind
Huurders/verhuurders
VvE's
Winkels/kantoren/scholen/instellingen

22

Samen in zon
Duurzaam gebied op schone energie
Overig

21

01	Wij krijgen Kippen
02	Sunroots!

26

28

03	Herman de zonnestroomverdeler

20

Haarlem

04	Zon op Zuid

34

05	Huurderscomplex Uiterwaardenstraat
06	BuurENbuur middels Herman

18
31

27

33

Almere

07	VvE: vervanging oliekachels op Churchilllaan
08	Zonnepanelen op basisschool De Ark
09	Zuiderlicht
10	EnergieLokaal Wij krijgen Kippen

19

11	Amsterdamse Bos - hout

35
14

04

33

15

16

Deventer

14	Warmonderhof
16	Amsterdam Energie

07

17	Amsterdam Isoleert
18	Helianthos

05

02 03
06

13	Vervoer delen
15	Amstelvogels

17

09 12

12	Ekoplaza/Vrije School/ouders

19	WeteringDuurzaam

01

20	VvE Lindengracht

10

21	Schoon Schip

13

22	NDSM Energie
23	Besmettelijke Buurtkracht
08

24	BEDRIJFzoektBUUR
24

25

33

Wageningen

25	Evergreenergy
26	De Mirjam-methode
27	Bewonerscoöperatie gemengd complex
28	Zonnepanelen van buren op dak Praxis

30

Amsterdam West

11

29	Studentencomplex Cambridgelaan
30	Geitenboerderij

Nigtevecht
Utrecht
32

23
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29
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31	De Groene Reus
32	Duurzaam Nigtevecht
33	Opschaling BEDRIJFzoektBUUR
34	Young P-NUTS
35	zuiderMRKT

Coöperatie NDSM Energie:
“Onze uitdagingen lagen op het vlak van:
Inzicht en overzicht
Eén van de moeilijkste dingen aan het opzetten van een lokaal energiebedrijf is het doorgronden van het
speelveld. Wat is het kader? Wie zijn de spelers? Wie heb je nodig om succesvol te zijn? Wie moet jou kennen?
Elke minuut van de week kan gevuld worden met lezen of praten over ‘duurzaamheid’. Iedereen kent wel een
expert.
Oplossing: zo snel mogelijk heel veel mensen spreken, snappen waar het naar toe gaat, en alleen mensen
spreken die je verhaal aanvullen en mensen die je echt nodig hebt voor succes. Zet targets: bijvoorbeeld vier
gesprekken per week. Houd alles bij in een gedeeld bestand.

Ouders van de school doen bij biologische
supermarkt Ekoplaza een voorinvestering
van 3 250,– voor zonnepanelen. Daarvoor
krijgen zij 3 300,– aan waardebonnen
waarmee zij boodschappen kunnen
doen bij Ekoplaza. Ekoplaza koopt van de
voorinvestering zonnepanelen maar plaatst
deze niet op het eigen dak, maar op het dak
van een school in de buurt die zelf geen geld
heeft om in zonnepanelen te investeren.
Ekoplaza kan daarbij gebruik maken van
fiscale mogelijkheden (BTW-en EIA aftrek),
de school betaalt de energieoogst van de
panelen aan Ekoplaza. Na zeven jaar heeft
Ekoplaza de panelen, mét rendement,
terugverdiend en mag de school de panelen
voor een zacht prijsje overnemen en nog zo’n
18-20 jaar gratis door oogsten. Iedereen blij!

volgende pagina)

Leren: delen is vermenigvuldigen ‘Open
Source’, dus navolgbaar, opschaalbaar en
door te ontwikkelen.

Na twee jaar navolgbare voorbeelden, compleet
met voorbeeldcontracten. Zoals bijvoorbeeld
biologische supermarkt Ekoplaza en een
nabijgelegen school met een mooi concept,
gebaseerd op BEDRIJFzoektBUUR – ook een
initiatief onder Wij krijgen Kippen.

Focus
Wat gaan we doen? Wind, zon, WKO, biomassa, levering, opwekking, verkoop, zelflevering?
Alles kan, maar het maakt het verhaal niet helderder.
Oplossing: kies op een gegeven moment 1 doelgroep en bedenk welk verhaal simpel, logisch en aantrekkelijk
is. Ga dat vervolgens fijn slijpen. Wees niet bang om zaken te schrappen. Zorg dat iedereen in je team
hetzelfde vertelt. Zorg dat iedereen iedereen een kort gespreksverslagje mailt na afloop van elke keer.

Nieuwe rollen, nieuwe (ver-)houdingen

Naast de ‘doe’-oogst van 35 initiatieven is er
ook een ‘leer’-oogst. Vanuit de eindgebruiker
denken en werken (vraaggestuurd) vraagt nieuwe
houdingen van allemaal: de initiatiefnemers, het
begeleidende kernteam en andere experts, de
overheid. Wij als kerngroep ontdekken dat wij
ons teveel op afstand stellen - teveel adviseren
vanuit de houding ‘zij (de initiatieven) moeten
het doen’. Maar dit proces lijkt op schipperen in
de mist, hoe kom je van nergens ergens, en dan
moet je als kernteam niet als beste stuurlui aan
wal staan, maar mee vuile handen durven maken
en zelf ook (weer) (mede-)initiatiefnemer worden.
Al doende samen leren. Het blijkt te werken,
het gezamenlijke zoek-, leer- en creatieproces.
De belangrijkste tools blijken koffie en taart te
zijn bij keukentafelgesprekken. Een kopje koffie
en resultaten vieren met koffie en taart. Ook de
‘Wij krijgen Kippen-vouchers’ bieden initiatieven
een prikkel om door te pakken. Initiatiefnemers
die een realisatieplan inleveren en een verslag
schrijven over hun leerproces krijgen een voucher
van 3 500,–. Van de 20 vouchers worden 19
daadwerkelijk gebruikt. Naast een steun en prikkel
voor de initiatieven, leveren de vouchers ons als
samenleving mooie lessen op microniveau, zoals
deze van de coöperatie NDSM Energie die op 12
december 2012 officieel gelanceerd is.
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Communicatie
Wanneer vertellen we wat? En aan wie? En hoe? Het spanningsveld van niets hebben en alles claimen is
boeiend. Het spanningsveld tussen start-up style maar wel serieuze uitstraling hebben eveneens.
Oplossing: zorg zeker dat je een sterke naam hebt. Bouw je ‘merk’ vanaf dag 1. Url, Facebook en Twitter moet
je hebben vastgelegd. Zorg voor een logo dat echt past bij je verhaal. Iedereen kan een rommelverhaal
vertellen, maar weinigen vertellen een strak verhaal met uitstraling.
Model
Omdat er zoveel verschillende verhalen rondgaan over wat haalbaar is en wat niet, is het vinden van
jouw model (wind, zon, iets anders) heel lastig.
Oplossing: wees tevreden met een high-level verhaal in het begin. Staar je niet blind op kWh of SDE.
Merk en visie eerst, uitvoering later. Andersom kan niet. Spreek met experts, bezoek seminars, lees veel,
en leer continu.
Tijd
Hoe vind je de tijd om dit allemaal te doen?
Oplossing: neem genoegen met minder tijd voor andere dingen en maak afspraken.
Bestuur
Wat wordt mijn team? Wie gaan het doen? Het is niet eenvoudig een groep mensen te vinden die allemaal
een onbetaalde hobby in de energie willen - en waar je ook nog wat aan hebt.
Oplossing: stel een gebalanceerd team samen waarin in ieder geval energie -, financiële - en community
expertise zit. Laat ook hen anderen aandragen (ook RvC) om het zo ‘van iedereen’ te maken. Gebruik
de kracht en het netwerk van de individuen. Omdat het onbezoldigd is kan je beter gaan voor ‘gratis’
enthousiasme dan focussen op teveel sturing.”
(Uit het voucherverslag van Coöperatie NDSM Energie, oktober 2012)
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Systeeminnovaties – niet zonder hulp van de
centrale overheid

Amsterdam is bij uitstek de plek waar je merkt
dat je in je eentje niet zoveel kan met duurzame
energie opwekken, of het nu over zonnepanelen
of over wind gaat. De stad heeft 15 km2 geschikt
dakoppervlak voor zonne-energie - maar helaas
lang niet altijd in eigendom van de eindgebruiker
van energie. En zelf energie opwekken is gekoppeld
aan een eigen dak: energie opwekken via het
dak van een ander wordt door het ministerie van
Financiën ontmoedigd door daar energiebelasting
en BTW over te heffen. En dat is raar. Over een
krop sla die je uit de moestuin mee naar huis
neemt hoef je toch ook geen belasting te betalen?
Zonde van die onbenutte daken van scholen,
sportgebouwen, appartementencomplexen!
Hier moet Den Haag echt verandering in
brengen: korte metten maken met de huidige
energiebelemmeringen en zelflevering van lokaal
en duurzaam opgewekte energie stimuleren.

“Naar een Green Deal Verruimde Saldering”

Samen lokaal opwekken: wat kan in ieder geval WEL?
1	‘Buren helpen elkaar’. Voor eigenaren van woningen. “Heb jij geen plek? Leg de zonnepanelen op
mijn dak en leg de leiding naar je eigen meterkast…” (let wel op evt. recht van opstal).
2	VvE-dak of huurder dak: samen delen, met ieder zijn eigen set panelen en eigen lijn naar
meterkast.
3	Gezamenlijke energietuin (een ‘bed’ vol zonnepanelen) in de binnentuin van huurders en/of
eigenaren, al dan niet afgewisseld met (zonne-)bloemen en voedsel.
4	De Mirjam-methode: samen als VvE investeren in één installatie en invoeden in meterkast van 1
bewoner; vervolgens jaarlijks, conform courante energieprijs, genutte energie betalen aan de VvE
door die betreffende bewoner.
5	‘Herman de Stroomverdeler’: samen als VvE of verhuurder investeren in één installatie en met
Herman de stroomverdeler de opgewekte energie verdelen over de deelnemers.
6	‘Zon op Nederland’: investeer in 1 of meer zonnepanelen op een school of boerderij en krijg een
jaarlijkse winstuitkering (de opgewekte stroom wordt gekocht door de betreffende school of
boerderij).
7	BOERzoektBUUR: voorfinancieren van zonnepanelen voor de boer, in ruil voor producten of
diensten van de boerderij. Kan ook sportschool, restaurant of supermarkt zijn.
8	BEDRIJFzoektBUUR: huurkoopconstructie waarbij bedrijf wel geld heeft en geen dak, en buur
wel een dak maar geen geld. Bedrijf investeert en buur profiteert mee. Bedrijf heeft fiscale
aftrekmogelijkheden en buur betaalt de eerste jaren voor de stroom aan bedrijf. Na 6 jaar kunnen
tegen een restwaarde de panelen overgaan van bedrijf naar buur.
9	Tante Pauline regeling: als nichtjes en neefjes het ouderlijk huis verlaten wekt tante Pauline
gedurende vijf jaar stroom voor hen op, zo krijgen jongeren zonder geld of eigen dak toch
duurzame startersstroom cadeau. Daarna gebruikt tante Pauline de panelen voor de benodigde
elektriciteit tijdens haar pensioen. Tante Pauline kan dat bij wijze van sponsoring doen, en wellicht
ook in combinatie met BEDRIJFzoektBUUR toepassen.

(Amsterdam, 13 april 2011)

Een groot aantal lokale duurzame energiebedrijven stelt in een gezamenlijke brief aan Minister Verhagen
een Green Deal voor waartoe Minister Verhagen de samenleving heeft opgeroepen, op 22 maart 2011.
Ambitie is een experimenteerruimte van 300-500 MW aan geïnstalleerd vermogen uit zon, wind en
biomassa, op basis waarvan voor de langere termijn passende wetgeving gecreëerd kan worden.
De deelnemers aan de Green Deal willen met het kabinet afspreken dat zij geen aanspraak maken op SDE+
en dat het kabinet hun toestaat om te salderen alsof de opwekinstallatie op eigen dak of op eigen terrein
staat. Zo gaat particulier spaargeld versneld rollen voor duurzame doelen. Zo dragen de deelnemers aan de
Green Deal bij aan de klimaatdoelstelling van 14 % duurzame energie opwekking in 2020 (in 2010 is dit nog
maar 4 %) en krijgt de Staat in korte tijd een aanzienlijke ‘cashflow’ van tussen de 1 en 3 miljard Euro, dankzij
btw-inkomsten uit investeringen in energie-opwekinstallaties, aanvullende inkomstenbelasting en minder
claims op werkloosheidsuitkeringen. Hier staat tegenover dat de inkomsten uit de energiebelasting dalen.
Deze vermindering van inkomsten wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de hogere opbrengsten.
De deelnemers aan de Green Deal pleiten ervoor het criterium van opwekken en verbruik op eigen
huis of terrein te vervangen door het criterium van mede-eigendom van, en medezeggenschap over
de energieopwekkende installatie. Als iemand kan aantonen dat hij of zij mede-eigenaar is van een
duurzame lokale opwekinstallatie en daarmee een vast te stellen hoeveelheid elektriciteit opwekt, dan
wordt deze elektriciteit in mindering gebracht op het totale, via het elektriciteitsnet thuis geleverde,
elektriciteitsgebruik.
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Zodat iedereen die zelf energie wil opwekken maar
geen eigen dak heeft, dat kan doen via het dak van
een buur of een ander geschikt en beschikbaar
dak in de omgeving. Zodat je, wanneer je energie
opwekt via het dak van een ander, deze energie
kan aftrekken van de energie die je thuis of op het
werk gebruikt (zonder eerst belasting te moeten
betalen over de door jouzelf opgewekte energie).
Zo simpel kan het zijn.
De politieke werkelijkheid ligt anders: als minister
Verhagen de samenleving in 2011 uitdaagt om
met green deals te komen zijn wij er ‘als de kippen
bij’ om namens 35 coöperaties met een bijzonder
constructief voorstel te komen. (zie hiernaast)
Deze Green Deal is er nog niet gekomen, maar
branche- en lobbyorganisatie E-Decentraal heeft
de lobby overgenomen en een visie gegegeven

die in lijn met deze eerder voorgestelde deal ligt!
Hopelijk net op tijd. April 2013 is het ‘Uur U’ – dan is
de Tweede Kamer aan zet wanneer de ministeries
Economische Zaken en Financiën met hun voorstel
komen voor de EnergieBelastingaanpassing voor
mensen die samen lokaal duurzame energie
(gaan) opwekken. De belastingaanpassing zou
dan ingaan per per 1 januari 2014. De visie van
E-Decentraal kan tevens als leidraad dienen voor
het (bredere) SER-akkoord dat er voor de zomer
van 2013 aankomt: over de toekomst van de
energievoorziening in NL. De lokale duurzame
energiebeweging biedt volop kansen voor
innovatie, nieuwe werkgelegenheid en nieuw
ondernemerschap – ruim baan voor de nieuwe
spelers!
Dus: wat kan wél? Creatieve procesinnovaties?
Die weg zijn we ingeslagen… (zie hierboven)

133

12 lessen van Wij krijgen Kippen

Proces innovaties:
mensen maken het verschil!

Hoe verder na 12/12/12?

Het belangrijkste inzicht dat uit Wij krijgen Kippen
naar voren komt is dat nieuwe coalities er toe
doen, wil je werkelijk verder komen. Samen gaan
voor één doel! Niet tegenover elkaar, maar met
elkaar, als gelijkwaardige partners. Dat betekent
stoppen met denken in top-down of bottomup, maar leren te schakelen tussen bottom-up
en top-down – dit als het ware ‘kantelen’ en in
gezamenlijkheid en wederkerigheid vooruit gaan.
Zo pakt de samenleving de bal op die de lokale
overheid van oudsher in handen had maar heeft
afgegeven aan ‘de markt’. Eindgebruikers (burgers,
bedrijven en lokale overheid) zien meer en meer
dat ze elkaar nodig hebben. Als ieder doet waar hij/
zij goed in is, kan er veel meer! Dit is één van onze
twaalf lessen op het gebied van procesinnovatie.
Kijk bijvoorbeeld naar de Amsterdamse windvisie
die in september 2012 is goedgekeurd.
Een belangrijke rol is toebedeeld aan de
eindgebruiker (burgers, bedrijven, overheid).
Op die manier worden lusten en lasten van de
windmolens bij elkaar gebracht en wordt een deel
van de van oudsher te verwachten weerstand
ontkracht!

‘Wij krijgen Kippen’ is formeel inmiddels afgerond
op 12/12/12, 35 projecten zijn succesvol ‘uit het ei’
gekomen, de lessen zijn geleerd en overgedragen.
Binnenkort krijgen we echte kippen op de
Zuidas. Een levendig bewijs en stimulans om de
beweging die we in gang hebben gezet te borgen
en bekrachtigen en de kennis nog veel breder te
delen en door te pakken. Het is nu tijd om meters
te maken en te versnellen. Als zelforganiserend
netwerk van ervaringsdeskundigen gaan we door
en Stadsdeel Zuid ondersteunt de continuïteit
door middelen beschikbaar te stellen danwel ‘in de
lucht te houden’ zoals de website. Landelijk is HIER
opgewekt actief om kennisdeling te faciliteren en
de beweging zichtbaar te maken. Maar er kan nog
zoveel meer. Zodra we over de grenzen kijken is
Nederland maar een akelig kleine speler. Gelukkig
is daar RESCOOP, de Europese koepel van energiecoöperaties, die dankzij Europees onderzoeksgeld
mag faciliteren en ondersteunen.
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1	Een spel met één gezamenlijk doel
Het nieuwe spel van lokale duurzame energie anno 2012 draait
om 1 gezamenlijk doel: duurzaam, betaalbaar, ‘eigen’; maar de
weg daarnaartoe ligt open. Schipper daarbij tussen de grote
stip aan de horizon en de kleine hier-en-nu mogelijkheden. In
het nieuwe (samen-)spel gaat het om win-win, en niet meer
om win-loose. Daarbinnen kan ieder zijn eigen ding doen en
ruimte innemen.
2	Levend lerend (net-)werk
	Een gemeenschap van 30-50 initiatieven ‘bouw’ je niet; het
is een levend proces van groeien en verbinden, als gevolg
waarvan een gemeenschap ontstaat-of niet! Je kunt wel
goede voorwaarden creëren, maar niet afdwingen. Het blijkt
dat je als initiatief eerst je eigen missie en koers moet vinden
voordat er oog voor de ander en het andere ontstaat en dus
voor echt samen leren, samen werken.
3	Nieuw speelveld, met partners
	De overheid past niet meer in de rol van spelregels dicteren,
maar kan wel goed het speelveld faciliteren; dat werkt nu
al zo in Stadsdeel Zuid. Niet bottom-up of top-down, maar
bottom-up up en top-down vinden elkaar: kantelen in
gelijkwaardigheid en wederkerigheid, en vervolgens samen
als partners vooruit gaan! Ook wij als kernteam van
Wij krijgen Kippen passen niet meer in een rol van adviseurs
(extra laag tussen gemeente en initiatieven), maar in die van
co-creator en zijn dan ook bijna allemaal zelf ook
initiatiefnemer van een lokaal duurzaam energieproject.
4	Nieuwe spelers: de eindgebruikers aan het roer!
	Een aanbodgestuurde economie past niet meer bij de
energieke samenleving die samenredzaam in haar eigen
behoeften op een duurzame manier wil voorzien. Bij
vraaggestuurd ontstaat wel een creatieve spanning tussen
vraag en aanbod. Aanbod kan helpen om latente vraag naar
boven te halen. Stadsdeel en gemeente herkennen zich vaak
nog niet in die rol van eindgebruiker.
5	Het nieuwe spel van het nieuwe samenwerken
	Richt je als initiatiefnemers op: wat kan WEL, wie wil WEL,
en bouw daar de financiële, organisatorische en juridische
structuren op. Denk daarbij aan losse verbanden van ZZP-ers
die snel kunnen schakelen. ‘Vechten tegen het oude, de oude
structuren en instituties’ leidt tot energieverlies.
6	Rol en zelfzorg van de coach
	Wees je als coach (of team van coaches, zoals het kernteam
van Wij krijgen Kippen) bewust van, werk met, en
communiceer over de verschillende benodigde teamrollen.
Doe waar je goed in bent, weet waar je niet goed in bent en
bespreek open hoe je elkaar daarin optimaal kunt vragen
en vinden. Luister vooral ook naar je spelers! Neem tijd voor
reflectie, zelf en met elkaar.
7	De kracht van PAUZE
	In de rust kan bijgestuurd worden, of mogen juist
onverwachte dingen opkomen. Vergaderingen in deze
overgestructureerde of juist chaoswereld duren te lang. Niet

alles wat iedereen meemaakt kan in een vergadering verteld
worden. Contact door samen wandelen, koffiedrinken aan de
keukentafel of rond de kippenkoffiekar werkt super. Werken
met zulke verschillende initiatieven vraagt om een aanpak
zoals bij flottielje varen. Ieder persoon/initiatief is autonoom,
maar samen onderneem je een reis. Het kernteam bespreekt
de tocht voor, maar ieder initiatief is schipper op zijn eigen
schip en zoekt zijn eigen weg. Tegelijkertijd zijn er ook clusters
van schepen met specifieke doelen binnen het grotere doel en
die daarin samen hun koers zoeken. In de volgende haven is
er weer palaver (vaste tussenstandsessies met het kernteam
en met het netwerk), voor verhalen over successen, vondsten
en schade, en hoe je elkaar daarin kunt ondersteunen en
versterken.
8	De kunst van het wisselen van spelers
Durf het plan los te laten. Kijk steeds wat er vanzelf wil
ontstaan (plantmatig) en sluit daar op aan met een passend
aanbod. Zie ook welke nieuwe kansen en nieuwe spelers
opkomen en stem daarmee af. Zie dat soms niet jij het bent
die wisselt, maar dat ‘het’ wisselt, en wat dat doet. Zie ook een
uitdaging in het afwisselend leiden en volgen.
9	De kunst van het laten
	Geef niet teveel maar ook niet te weinig (informatie). Op maat
communiceren is heel moeilijk. Door mensen te zien en te
bevragen, te helpen met vraagverheldering, wordt duidelijk
wat ze echt nodig hebben. Door niet te claimen, en open
source te werken, ontstaat (geef je elkaar) ruimte voor nieuwe
verbindingen en tactieken.
10	Verantwoordelijkheid belonen
	Werken met een intentieovereenkomst tussen initiatieven en
kernteam haalt de vrijblijvendheid er van af; het bekrachtigt
commitment. Vouchers inzetten van 3 500,– met een verplicht
verslag werkt als motivator voor verdere realisatie en als
wake-up call.
11	De kwaliteit van de aanvoerder
	Zorg dat een idee zo snel mogelijk breder gedragen wordt
door een kerngroep. Een aanvoerder zonder medespelers
en volgers is niets. Leiderschap is partnerschap. Daarbij
is het ook belangrijk om te kijken hoe je van nul af aan
sociaal ondernemerschap kunt inbouwen, met gezonde en
transparante zelforganiserende principes, zodat blijvende
subsidies overbodig zijn. Dat vraagt om nieuwe houding en
nieuwe vaardigheden. Uiteraard blijven R&D-subsidies, zoals
voor dit ‘Wij krijgen Kippen’ doe- en leerproject, cruciaal om als
samenleving tot proces- en systeeminnovaties en doorbraken
te komen.
12	De kunst van reflectie op en nagenieten van het spel
	Het is belangrijk om als initiatiefnemers de stappen die slagen
met zekere regelmaat te vieren, ervan te genieten. Daarmee
laad je je op voor tegenslagen die ongetwijfeld vroeg of
laat komen. Tegenslagen zijn om van te leren, ze maken je
weerbaar.
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Case 2
REScoop-project: op zoek naar
de beste praktijken in Europa
De groei van lokale duurzame energie
speelt wereldwijd. Een groot gedeelte
van deze lokale duurzame energie
komt van Renewable Energie Sources
Cooperatives (REScoops): groepen
burgers die zich bezig houden met de
ontwikkeling van duurzame energie.

duidelijke overeenkomst. Ze hebben zich allemaal
op zo’n manier gevormd dat ze voldoen aan de
zeven coöperatieve principes. Deze principes
zijn in 1885 in Rochdale al opgeschreven door
coöperatieve pioniers, en in 1995 herbevestigd door
de International Cooperative Alliance (ICA). Nu
worden de principes overal in Europa herontdekt
door lokale duurzame energiecoöperaties.

De zeven coöperatieve principes:
• Vrijwillig en open lidmaatschap
• Democratische controle door de leden
• Economische participatie door de leden
• Autonomie en onafhankelijkheid
• Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
• Coöperatie tussen coöperaties
• Aandacht voor de gemeenschap

In 2011 is REScoop.eu opgericht, de Europese
federatie van groepen burgers voor duurzame
energie. In 2012 is de federatie met een consortium
van 12 partners gestart met een inventarisatie
van REScoops in Europa en een onderzoek naar
de beste praktijken van verschillende pioniers in
Europa. De Nederlandse partner is ODE.
Er zijn veel verschillen tussen landen op het
gebied van duurzame energie, voornamelijk op
het gebied van regelgeving, maar ook wat betreft
type spelers in de energiemarkt. Zo wordt 86% van
de duurzame energie in Denemarken opgewekt
door burgers in Deense coöperaties. Omdat dit
in Frankrijk bijna onmogelijk is komen daar nu
pas de eerste coöperaties van de grond. Naast
alle verschillen zijn er ook overeenkomsten voor
succes van REScoops. In dit hoofdstuk bespreken
we enkele inspirerende voorbeelden met leerzame
lessen.

Overeenkomst tussen REScoops:
de zeven coöperatieve principes

De meeste REScoops ontstaan organisch. Mensen
beginnen aan een project en de organisatie volgt.
De organisaties begaan fouten, lopen vast of
worden succesvol. De onderzochte coöperaties
hebben dat proces doorlopen en eindigden met
een organisatievorm die succesvol werkt. Als
je die organisaties naast elkaar legt zie je een

Openheid en transparantie zijn belangrijk in een
organisatie waar nieuwe leden mede-eigenaar
worden van de organisatie. De REScoops gaan er
vanuit dat elk lid, of het nu een oprichter van de
coöperatie is of het 5000e lid, de organisatie moet
kunnen begrijpen en moet kunnen doorzien. Het
eerste lid heeft daarom net zoveel zeggenschap
als het 5000e lid. Dit is niet alleen gebaseerd op de
gedachte van gelijkheid, maar het is ook een goed
middel om mensen bij je organisatie te betrekken.
Een nieuw lid die eigenaar wordt van een
organisatie kan zich alleen volledig inzetten als
hij de organisatie begrijpt. Hoe transparanter de
organisatie hoe makkelijker nieuwe leden kunnen
aanhaken.
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Sociaal startkapitaal
De uren die vrijwilligers in de organisatie
stoppen zijn je sociale startkapitaal. Op
deze manier kan je klein beginnen met lage
kosten en langzaam uitgroeien naarmate je
ledenaantal groeit.

technische details over wind, zon en biomassa
worden uitgewerkt in werkgroepen. Som Energia
heeft drie vaste werknemers, de rest wordt door
vrijwilligers uitgevoerd.

Ecopower: samenwerking met de stad Eeklo

De coöperatie Ecopower in België is een van de
grootste energiecoöperaties in Europa, met meer
dan 43.000 leden. Ook zij zijn klein begonnen toen
enkele leden de mogelijkheid kregen een oude
watermolen te verbouwen zodat deze elektriciteit
kon opwekken. In 1999 had Ecopower 41 leden. Op
dat moment schreef de stad Eeklo een openbare
aanbesteding uit voor drie windturbines.

Som Energia en Combrailles Durables:
de sociale kracht van vrijwilligers als
startkapitaal

Som Energia en Combrailles Durables zijn twee
relatief jonge coöperaties en beide voorlopers in
hun land (Spanje en Frankrijk). Beide coöperaties
tonen aan dat de kracht van een coöperatie
komt uit hun vrijwilligers. Bedrijven kunnen
veel bereiken met geld, ze kopen kennis in en
zetten dat om in winst. Coöperaties kunnen veel
bereiken omdat elk lid ook mede-eigenaar is van
de organisatie. De leden hebben dus een direct
belang bij het inbrengen van hun kennis om de
organisatie verder te helpen.
Deze sociale kracht staat niet op de financiële
balans van de coöperatie maar is wel wat
waard. Het is eigenlijk het startkapitaal van
elke coöperatie. Beide beginnende coöperaties
begonnen klein en groeiden snel. In korte tijd heeft
Som Energia zijn ledenbestand vergroot naar 6000
leden. Combrailles Durables heeft binnen drie jaar
een klein project met zonnepanelen op een school
uitgebreid naar omliggende dorpen in de regio van
Combrailles.
Een vrijwilliger bij Combrailles Durables zei het
als volgt: “Als je mensen vertelt: ‘we hebben je
nodig’, vluchten ze. Als je hen vertelt dat ze medeeigenaar van een PV-installatie kunnen worden,
betalen ze 3 50,–, volgen het project van een
afstandje en raken beetje bij beetje betrokken.
De één bakt een taart voor de jaarvergadering, de
ander brengt technische kennis in en ze vertellen
erover bij hun familie en vrienden. We begonnen
met de ‘happy few’, maar langzaam groeiden we
uit tot een organisatie waar iedereen bij wilde
horen.”

De gemeente Eeklo had zich bij de voorbereiding
van de tender verdiept in verschillende wind
projecten in België, Nederland en Denemarken.
In Denemarken kwamen zij in aanraking met
het coöperatieve model. Ook de universiteit van
Brussel had hen in die richting gewezen als een
succesfactor in de ontwikkeling van windturbines.
De stad Eeklo besloot participatie van burgers in
de tender op te nemen. Ze verwachtten echter
niet dat een kleine partij zou meedoen die 100%
participatie voor de burgers van Eeklo zou aanbieden. Het coöperatieve model van Ecopower zorgde
voor een verrassing: alle leden zijn mede-eigenaar
van de coöperatie dus ook van de windturbines.
Ecopower, met destijds 41 leden en alleen een oude
watermolen als productiemiddel in hun bezit won
de tender van de grote energiereuzen.

Werk samen met de lokale overheid
Goede samenwerking met je lokale
overheid kan je energie-initiatief in een
stroomversnelling brengen. De lokale
overheid heeft er belang bij dat een lokale
organisatie meehelpt in de ontwikkeling van
duurzame energie. Als energiecoöperatie
heb je er belang bij dat de gemeente
meewerkt met vergunningaanvragen en ook
in de communicatie over het project.

Som Energia begon met een kleine groep mensen
rondom de Universiteit van Girona. Als snel
volgden Barcelona en de rest van Catalonië. Nu
zijn er zo’n dertig lokale groepen in heel Spanje
aan de slag om de organisatie op te bouwen. Alle
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Dit was het begin van een nauwe samenwerking
tussen Ecopower en de stad Eeklo en ook van de
groei van van 41 naar 40.000 leden voor Ecopower.
Het windproject werd in een recordtijd afgerond
zonder tegenstand van omwonenden. Ecopower
en Eeklo werkten goed samen in de communicatie
naar de burgers van Eeklo. Met inloopavonden en
informatieavonden in de buurt legde Ecopower
het coöperatieve model uit. Er werd verteld hoe de
burgers konden participeren en wat het betekende
als ze lid werden. Bij de publieke bijeenkomst in
het gemeentehuis was het niet een kwestie van
voor- en tegenstanders, maar ging het over hoe de
participatie en het coöperatieve model werkte.
Het is niet bij die drie turbines gebleven. In de
tender bood Ecopower de stad en haar burgers
extra diensten aan, waaronder de beschikbaarheid
van de ingenieur van de coöperatie, die in Eeklo
woonde, voor vragen en advies over duurzame
energie. In de jaren erna werd de samenwerking
met de gemeente uitgebreid. Zo heeft Ecopower
een milieubezoekerscentrum gesponsord, heeft
zij meerdere zonne-energie installaties en een
warmtekrachtkoppelingsinstallatie die draait op
koolzaad geplaatst.

ElektrizitätsWerke Schonau (EWS):
Strijden voor een alternatief businessmodel

In het Zwarte Woud in het Zuiden van Duitsland
ligt het dorpje Schonau. In 1991 besloot een
kleine groep bewoners van het dorp het
elektriciteitsnetwerk te kopen. Door de ramp in
Tsjernobyl was er een groep ‘Ouders voor een
nucleair vrije toekomst’ aan de slag gegaan met
energiebesparing. Het idee was dat door besparing
van energie de Duitsers langzaam kernenergie
kunnen ‘wegbesparen’.

tot aan 2014. Als de initiatiefgroep wat wilde,
moesten zij dit voorkomen. De initiatiefgroep
haalde 100.000 DM in donaties op om aan te
bieden aan de gemeente, om zo te voorkomen
dat het contract zou worden getekend. Een
referendum in het dorp gaf uiteindelijk de
doorslag. Het contract werd niet getekend. Dit
gaf vier jaar respijt zelf een netwerkbedrijf op te
richten.
De actie van de ‘Ström rebellen’ leverde veel
aandacht op in de Duitse media. Talloze
vrijwilligers vanuit heel Duitsland boden hun
kennis aan en samen bouwden zij hun bedrijf op. In
1994 hadden ze alle documenten en vergunningen
binnen om een netwerk te mogen beheren.
Een tweede referendum werd aangevraagd door
de tegenstanders in het dorp. Dit verdeelde het
dorp in voor- en tegenstanders. De voorstanders
wonnen en EWS kreeg de vergunning om het net
te beheren. Echter, nu moest het net nog gekocht
worden. De kosten daarvoor werden geschat op 4
miljoen DM, het netwerkbedrijf vroeg 8,7 miljoen.
De rebellen begonnen een landelijke campagne
om 4,7 miljoen aan donaties binnen te krijgen. De
campagne werd een succes en binnen een paar
weken kwam er 2 miljoen DM binnen. Omdat de
initiatiefgroep na het kopen van het net naar de
rechter zou stappen vanwege de exorbitante prijs,
zag het netwerkbedrijf de bui hangen en verlaagde
de prijs naar 5 miljoen. Twee jaar later kregen de
bewoners van Schonau gelijk bij de rechter en
werden de extra kosten teruggegeven.

De groep vroeg het bedrijf dat het elektriciteits
netwerk beheerde mee te doen met besparings
acties, bijvoorbeeld door een campagne te
sponsoren. Het bedrijf weigerde want besparing
was niet hun business. Kilowatturen verkopen,
dat was hun zaak. De initiatiefgroep kwam er zo al
snel achter dat, wilden zij echt op een ecologische
manier met energie omgaan, zij zelf eigenaar
van het netwerk moesten worden. Zeven lange
jaren volgden. In 1991 bood het netwerkbedrijf
de gemeente Schonau 100.000 DM voor het
verlengen van het contract voor de periode 1994
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Met het elektriciteitsnet in handen kon EWS
een ander businessmodel implementeren dat
aansloot op de vraag van hun leden. Het oude
netwerkbedrijf had een businessmodel gebaseerd
op groei, het verkopen van zoveel mogelijk kWh.
EWS wilde stimuleren dat mensen energie gingen
besparen en wilde de mensen die duurzame
energie opwekken compenseren. Twee jaar voor de
Duitse ‘Erneuerbare-Energien-Gesetz’ met daarin
de bekende Feed-in regeling, hanteerde EWS de
twee pijlers onder die wetgeving al op hun lokale
net. Het gebruik van gewone stroom werd duurder
gemaakt, waardoor EWS de mensen die duurzaam
opgewekte stroom invoeden in hun net konden
compenseren.
EWS voerde ook eenvoudige transparante tarieven
in. Met de liberalisering van de energiemarkt zijn
de prijzen alleen maar ondoorzichtiger geworden.
Daarnaast worden grootverbruikers vaak beloond
met lagere tarieven. EWS zorgde ervoor dat er geen
vaste kosten waren en maar één simpel tarief.
Dit maakte het eenvoudig: hoe meer je gebruikt
hoe meer je betaalt. Dit gaf consumenten een
heldere en overzichtelijke aanleiding om energie
te besparen.

REScoop.eu:
Kennisdeling en de bereidheid om
van anderen te leren

REScoops zijn open en transparante organisaties.
Vaak zijn ze bereid hun kennis te delen. Dit is
niet vreemd, want het coöperatieve model is niet
gebaseerd op eeuwige groei. Men begint een
coöperatie om te voorzien in de behoefte van
leden. Er is daarom (in een ideale situatie) ook geen
concurrentie met andere coöperaties. Daar komt
ook het 6e principe vandaan: coöperatie tussen
coöperaties.
Al deze aspecten dragen er aan bij dat de REScoops
in Europa een open source gemeenschap vormen
waar elke nieuwe organisatie ideeën van anderen
kan overnemen en toepassen op hun lokale
situatie. Door te kijken en contact te leggen met
anderen kan je als organisatie een veel snellere
ontwikkeling doormaken dan de voorgangers en
pioniers in Europa. Laten we van elkaar leren en
samen de energietransitie versnellen!

Maak je eigen businessmodel
Neem het heft in eigen handen en
richt je businessmodel zo in dat het
aansluit op de wensen van je leden.
Een eenvoudig transparant tarief
helpt je leden de energierekening te
begrijpen en maakt het makkelijker
om te besparen.
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Starten:

1. UITWERKEN VANTECHNIEKEN
JE IDEE

zeven facetten voor
succes
Door Katrien Prins en Marieke Wagener (HIER opgewekt)

Een lokaal duurzaam energie initiatief starten samen met de buurt, de wijk
of misschien zelfs wel het dorp of de stad. Het begint bij dromen, maar hoe
geef je je wensen vorm? Hoe start je een initiatief en hoe kun je anderen
daarbij betrekken? Een spoorboekje is er niet, maar heel veel anderen
gingen je voor. Van hen kun je leren. De beweging van lokaal duurzaam is
er een van kennis delen, dus doe daar je voordeel mee. HIER opgewekt licht
alvast ‘zeven facetten voor succes’ toe.
Meerdere routes denkbaar

De beweegredenen van initiatiefnemers zijn
verschillend, de ambities lopen uiteen en de
lokale setting verschilt van initiatief tot initiatief.
Dit maakt de beweging kleurrijk en inspirerend,
maar het zorgt er ook voor dat het formuleren
van een eenduidig stappenplan geen sinecure is.
Daarbij komt dat het succesvol realiseren van een
initiatief geen lineair proces is. Soms doe je een
stapje verder, soms opzij. Soms sla je een ‘fase’
even over om vervolgens terug te komen op een

Beweegredenen en kernwaarden

In de eerste plaats is het van belang je af te vragen
waarom je een initiatief wilt starten. Wat zijn je
beweegredenen? Gaat het om onafhankelijkheid
van overheid of grote bedrijven? Gaat het om
lagere energiekosten nu en in de toekomst?
Of wegen aspecten als sociale cohesie en ‘zelf
doen’ zwaar? Het is belangrijk deze ‘drivers’
te achterhalen. Dat is niet alleen van belang
voor het formuleren van de boodschap die je
wilt uitdragen, maar ook voor de rest van de
route die je bewandelt. Met de beweegredenen
voor het opstarten van een initiatief komen de
kernwaarden aan het licht. De kernwaarden zijn de
basisprincipes van je organisatie, het DNA. Schrijf
deze principes op. Er zullen momenten zijn waarop
je belangrijke beslissingen moet nemen. De
kernwaarden kunnen dan dienen als een kompas.

beslissing die je eerder nam. Je zult tegelijkertijd
moeten nadenken én werken aan uiteenlopende
zaken. Het proces om een initiatief op te starten
en te realiseren is er een van bloed, zweet en
tranen. Maar werk maken van eigen energie geeft
ook energie!

Missie, visie en doelstelling

Dan de volgende stap: een missie, visie en
doelstelling. Door middel van je missie geef je aan
wie je bent, wat je doet en wat je wil bereiken.
Een missie stel je voor langere tijd vast en is kort.
Een visie is vooral inspirerend. Het geeft aan wat
je als initiatief wilt zijn. De visie omschrijft de
kansen voor de toekomst, een ‘droomsituatie’.
Met een missie en een visie is het makkelijk een
doelstelling te formuleren: tastbare resultaten
die je nastreeft in de missie en de visie. Formuleer
deze doelstellingen zo SMART mogelijk; Specifiek,
Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
Nadenken over missie, visie en doelstellingen
wordt wel eens gezien als ‘zonde van de tijd’.
Bedenk echter dat juist deze fase bepalend is voor
de kracht die je hebt en uitstraalt. In deze fase
borrelt een payoff (een zin die het gevoel bij je
organisatie versterkt) ook vaak als vanzelf op. Daar
kun je nog jarenlang plezier van hebben.

Het kerndoel van deA (Duurzame Energie
Apeldoorn) was snel gevonden, het bepalen
van kernwaarden kostte meer tijd. De
energiecoöperatie zette daarvoor het
kernwaardenspel in waarbij een kernteam kon
kiezen uit een verzameling kernwaarden. De
eerste schifting was snel gemaakt, maar bij het
beperken tot vijf was uitgebreide dialoog nodig:
over de betekenis en uitleg van een waarde,
over het belang ervan (ook ten opzichte van
andere kernwaarden). Wat vinden we belangrijk,
voor onszelf en voor deA en om ons kerndoel te
realiseren? De uiteindelijke vijf kernwaarden
werden uitgebreid getoetst door middel van een
aantal prikkelende vragen.

Er zijn meerdere routes denkbaar en reeds
bewandeld. Hieronder volgt een overzicht
van aandachtspunten, tips, trucs én
ervaringsverhalen.

Maar er is meer!

Op www.hieropgewekt.nl zijn
kennisdossiers over uiteenlopende
thema’s beschikbaar. Met verdieping,
aandachtspunten, visies van experts,
inspirerende voorbeelden en een
forum. Neem eens een kijkje.
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2. OM JE HEEN KIJKEN
het antwoord op deze vragen wat je precies van de
gemeente verwacht. Wil je samenwerken? Check
dan of dat in de plannen van de gemeente past.
Wil je kennis en advies van de gemeente? Zorg
er dan voor dat je voor ogen hebt wat je precies
wilt weten. Gaat het contact over vergunningen
en wetgeving? Dan is het belangrijk dat je goed
geïnformeerd bent over de regelgeving en de
uitzonderingen die de gemeente in het verleden
voor andere projecten heeft gemaakt.
Wil je alleen geld? Dan is het raadzaam je eerst te
verdiepen in de mogelijkheden van gemeentelijke
subsidies, fondsen, sponsoring in natura en de
mogelijke combinaties daarvan.

Duurzame Energie coöperatief Altena
Biesbosch (DEcAB) houdt zich bezig met het
stimuleren van de productie van duurzame
energie. De coöperatie kreeg veel steun van
de gemeente toen ze aanboden onderdelen
van de gemeentelijke ambities op het gebied
van duurzame energie te realiseren. Ze stelden
heldere statuten op en toetsten de projecten op
haalbaarheid. Dat was een goede basis.

Netwerk

Strategie

Dan is het de vraag HOE je je doelstellingen
gaat waarmaken. Tijd om haalbare plannen te
maken; een eerste aanzet voor een businessplan.
Wat ga je doen, welke stappen ga je nemen? Wil
je uiteindelijk energie gaan leveren, of houd je
het bij collectieve inkoop? Is energiebesparing
een onderdeel van het plan? En hoe zorg je voor
continuïteit op de langere termijn? Een strategisch
plan is een tijdrovende klus, die niet alleen te
maken heeft met inhoudelijke keuzes, maar
vooral ook met mensen, menskracht en jezelf
organiseren. We komen daar op terug onder kopje
3. krachten en energie organiseren.

Raadpleeg voor meer informatie over dit thema
het Kennisdossier Organisatieontwikkeling op
www.hieropgewekt.nl.

Energiecoöperatie deA koos ervoor het plan
niet te laten schrijven door het bestuur, maar
betrok aspirant-leden hierbij. Dit sluit aan
bij de coöperatieve gedachte van deA: van en
voor Apeldoorn. De coöperatie heeft zich laten
inspireren door de Delphi-methode, bedoeld voor
het zoeken naar consensus in een groep experts.
De deelnemers communiceerden schriftelijk met
elkaar, op basis van vragen die het regieteam hen
stelde in drie rondes. Het regieteam reflecteerde
met een ‘schaduwregieteam’ om steeds weer tot
een samenvatting te komen waarmee vragen
voor de volgende ronde werden geformuleerd. De
anonimiteit gaf de deelnemers de gelegenheid
onbevooroordeeld en onbevangen te reageren en
mee te werken.

Een lokaal energie-initiatief opzetten doe je
niet alleen met de initiatiefnemers en leden of
klanten. De wereld om je heen is evenzo belangrijk.
Die kan namelijk tegenwerken, maar zeker ook
meewerken. Maak een uitgebreide scan van je
netwerk en je omgeving. Wat gebeurt er om je
heen? Zijn er andere partijen met wie je kunt
samenwerken? Lokaal, regionaal of zelfs buiten
de provinciegrenzen? Heel veel partijen kunnen
stakeholder zijn. Denk aan woningcorporaties,
welzijnsorganisaties, bedrijventerreinen, scholen
en commerciële partijen. Soms moet je je afvragen
of het bij samenwerken moet blijven. Is aansluiten
of samengaan een optie?
Natuurlijk denk je na over het vergroten van je
netwerk. Welke contacten ontbreken er nog?
Investeer daar in. Er zijn ongetwijfeld ook collegainitiatieven waarvan je kunt leren en waarmee je
kunt sparren.

Raadpleeg voor meer informatie over dit
thema het Kennisdossier Samenwerken met
lokale overheid op www.hieropgewekt.nl.
Zoek initiatieven om mee te sparren via
de inventarisatie HIER opgewekt (www.
hieropgewekt.nl/initiatieven) waarin je
een selectie op verschillende kenmerken
kunt maken.
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De gemeente

Betrek ook de gemeente bij je plannen. Denk
dan wel eerst na over wat ‘de gemeente’ nu
eigenlijk is. Welke afdelingen zouden betrokken
kunnen zijn bij jouw initiatief? Energie &
Klimaat, Milieu, Ruimtelijke Ordening, Sociale
Zaken? Is er iemand binnen de gemeente die
zich hard wil maken voor jouw initiatief? Vaak is
betrokkenheid van de gemeente niet afdelingsmaar persoonsgebonden. Bepaal aan de hand van
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3. KRACHT EN ENERGIE
ORGANISEREN
Expertises combineren

Je gaat van start: samen met een groep
initiatiefnemers werk maken van eigen energie.
In dit stadium is het belangrijk de groep van
initiatiefnemers te vergroten en te verbreden.
Welke kennis en competenties heeft het team
nog nodig? Hou rekening met de scope van het
initiatief en de ambities in de verschillende
ontwikkelfasen. Wees dus kritisch: welke
expertise heb je in welke fase nodig? De ideale
initiatiefgroep heeft in ieder geval kennis van
wet- en regelgeving, financiën, communicatie,
belastingen, duurzame energie technieken en
tenslotte de couleur locale. Blijf zoeken; het is
verbazingwekkend hoeveel expertise er in de
gemeenschap en je omgeving is.

Rolverdeling

Is de groep compleet, zorg dan dat alle partners
in het project duidelijk weten wat hun taak
is en hoe zij bijdragen aan het project. Maak
afspraken! Een sterk netwerk met helderheid
over betrokkenheid en motivatie versterkt de
slagkracht van de initiatiefgroep. Zorg ervoor dat je
een herkenbare groep wordt, geef het initiatief een
naam en een gezicht. Contacten met de (lokale en
regionale) pers zijn in dit stadium erg belangrijk.
Het kan zorgen voor maatschappelijk draagvlak
én het geeft andere partijen de mogelijkheid
aan te sluiten. Zo kun je bijvoorbeeld een column
schrijven voor een lokale krant.

CALorie Energie heeft een bestuur met zeven gedreven mensen. Daarnaast is er een
kerngroep van enkele tientallen actieve leden. Een deel daarvan zit in een van de drie
werkgroepen van het initiatief. Daarnaast zijn er donateurs die de kosten dragen voor de
administratie en kleine uitgaven. CALorie Energie hanteert een nul euro beleid: iedereen
werkt op vrijwillige basis en vanuit spirit en passie mee. Als dat beleid tekort schiet, is
er gelukkig de gemeente die hen met expertise en contacten en soms met een kleine
bijdrage ondersteunt. CALorie blijft onafhankelijk. Iedereen heeft één stem, ongeacht zijn
achtergrond of portemonnee. Enthousiasme en een positieve instelling is alles wat telt.
Om deze beweging te versnellen, onderzoekt CALorie in 2013 wat de beste manier is om
samen te werken met professionele krachten.

Vrijwilligers

Voorlopig doet iedereen belangeloos mee.
Personeelskosten zijn voor later, wees daar ook
duidelijk in. In een later stadium kun je werken
met een vrijwilligersvergoeding*. Met de inzet
van vrijwilligers is het uitermate belangrijk de
continuïteit te waarborgen. Vrijwillig is iets
anders dan vrijblijvend! De energie vasthouden is
ontzettend belangrijk en soms ook moeilijk.
Tegenslagen kunnen een enorme impact op de
motivatie van initiatiefnemers en vrijwilligers
hebben en daarmee op de energie van het project.

Structuur

Er is nu veel werk aan de winkel. Bedenk daarom
een structuur waarin veel zaken tegelijk worden
aangepakt. Initiatieven kiezen vaak voor
werkgroepen om deeltaken uit te voeren. Zorg
ervoor dat de lijnen tussen initiatiefgroep en
werkgroepen kort zijn. Maar maak wel afspraken
over hoe je de planvorming gaat aanpakken en wie
je daarbij wilt betrekken. Ga je nu al leden werven
en samen met hen het strategisch plan vorm
geven?

Duurzame Energie coöperatief Altena
Biesbosch(DEcAB) realiseert zich dat de grootste
winst wordt geboekt met het winnen van
draagvlak. Via bijeenkomsten in dorpen, mediaaandacht, en snelle uitwerking van projecten
voor koopwoningen, huurhuizen en bedrijven
zoekt de coöperatie goodwill. Om meer slagkracht
te krijgen zijn burgers met uiteenlopende
expertise gezocht: juristen, mensen uit politiek
en bedrijfsleven, deskundigen op het gebied van
duurzaamheid en de energiewereld en andere
deskundigen die nodig zijn om de groeiende
coöperatie te ondersteunen.

Raadpleeg voor meer informatie over
dit thema het Kennisdossier Organisatie
ontwikkeling op www.hieropgewekt.nl.

* Voor ontvangers is deze vrijwilligersvergoeding onbelast en
initiatieven hoeven deze niet op te geven; kijk voor actuele
informatie hierover op www.belastingdienst.nl en zoek op
vrijwilligersvergoeding.

146

147

4. JURIDISCHE ZAKEN AANPAKKEN

5. TECHNISCHE KEUZES MAKEN

Rechtsvormen

Bronnen en technieken

Ieder initiatief komt voor dezelfde vraag te staan.
Wat zijn we en wat willen we worden? Een hiermee
samenhangende kwestie: voor welke rechtsvorm
kiezen we nu en wat worden we straks? De keuze
voor een rechtsvorm hoef je overigens niet al bij
de eerste uitwerkingen van je ideeën te maken.
Dan is een informele structuur nog voldoende. Pas
als je je doelstellingen geformuleerd hebt, kun je
een goede keuze maken. Kies de rechtsvorm die
het beste je doel faciliteert. Bedenk dat je ook kunt
kiezen voor een groeimodel van de ene naar de
andere rechtsvorm. En dat je rechtsvormen kunt
koppelen. Zo kan een coöperatie participeren in
een BV, of kan een werkmaatschappij een project
BV onder een stichting of coöperatie hangen.
Bij de keuze voor een rechtsvorm spelen niet
alleen de doelstellingen van het initiatief een
rol. Ook moet je goed nadenken over fiscale
aspecten en aansprakelijkheid: wie heeft de
verantwoordelijkheden en wat zijn de risico’s?
Laat je goed informeren en vraag bij andere
initiatieven na hoe zij het beslisproces hebben
ervaren. De meeste lokale duurzame energie
initiatieven kiezen voor de coöperatieve vereniging
(coöperatie) omdat deze een goede garantie voor
burgerparticipatie geeft. Binnen een coöperatie
wordt gezamenlijk verantwoordelijkheid genomen
door de leden en deelt iedereen in de winst.

Thermo Bello, gestart als vereniging van 68
wijkbewoners, heeft van tevoren een risicoanalyse gemaakt met medewerking van veel
professionele wijkbewoners. Sommige risico’s
zijn ingedekt, andere zijn blijven bestaan. Het
was aan de bewoners om te analyseren welke
risico’s aanvaardbaar zijn en welke je indekt. De
aanpak om risico’s beheersbaar te maken heeft
veel draagvlak opgeleverd onder de bewoners,
en uiteindelijk hebben zij ingestemd met het
businessplan.

Statuten

De statuten vormen een notariële akte waarin
afspraken staan vastgelegd. Dit kunnen
afspraken zijn over onder meer doelstellingen,
aansprakelijkheid van bestuur en de leden,
toelating van leden, jaarlijkse bijdrage van
leden, uitgifte van participaties, aanstellen van
het bestuur, toezicht houden en manier van
besluitvorming. Elk initiatief bepaalt zelf welke
formulering van artikelen het beste past. Statuten
vastleggen bij de notaris kost geld, maar er zijn
notarissen die het tegen een fikse korting willen
doen. Bekijk ook een aantal voorbeeldstatuten op
de site van HIER opgewekt. En ook hier geldt weer:
blijf trouw aan je kernwaarden!

Regelgeving

Bij het uitwerken van je idee heb je al veel
nagedacht over dat wat je nu eigenlijk echt wilt
gaan doen. Een eerste vraag die je je stelt is van
welke bron(nen) je gebruik wilt maken. Zonneenergie, windenergie, waterkracht, biomassa,
warmte? En voorts verdiep je je in de technieken
waarmee je uit deze bronnen energie kunt maken.
Ook hier geldt weer: bespreek je overwegingen
met andere initiatieven! Meer informatie hierover
op pagina 156, hoofdstuk Technieken.

Besparen en leveren?

Wil je leden/klanten ook energiebesparings
mogelijkheden bieden? Zo ja, dan is kennis en
ervaring op het gebied van collectief inkopen

een must. En tot slot: Denk na of je later energie
wilt leveren en dus een leveringsvergunning wilt
aanvragen. Hier komt namelijk behoorlijk wat
bij kijken. Zo moet je een prijs/inkoopstrategie
bepalen en rekening houden met snelle
marktontwikkelingen hierin. En je moet voldoende
draagkracht hebben om bij wanbetaling het
hoofd boven water te houden. En tot slot moet je
als energieleverende partij in staat zijn onbalans
op het net te voorkomen en eventuele boetes te
kunnen dragen.
Wil je als initiatief op termijn een leverings
vergunning gaan aanvragen ? Of kies je een
energieleverende partij en word je wederverkoper?

Tussen droom en daad staan wetten en praktische
bezwaren. Veel initiatieven lopen vast in een
jungle van regels. Regels die de overheid voor
de energiemarkt heeft opgesteld. De wet- en
regelgeving is niet alleen ingewikkeld, maar ook
voor velerlei uitleg vatbaar. Dat gaat gepaard met
onduidelijkheden over vergunningsplicht, salderen
en de voorwaarden waaronder energie geleverd
mag worden. Laat je dus goed informeren, en
beter nog, zorg ervoor dat er voldoende kennis
over lokale, provinciale en nationale wet- en
regelgeving in de projectgroep is. Ook kennis
over ruimtelijke ordening en het stelsel van
vergunningen in jouw provincie zijn belangrijk.
En wil je energie gaan leveren, verdiep je dan
in de (on)mogelijkheden van bijvoorbeeld een
leveringsvergunning.

Raadpleeg voor meer informatie over dit
thema het Kennisdossier Energie leveren
en het Kennisdossier Energie besparen op
www.hieropgewekt.nl.

Raadpleeg voor meer informatie over
dit thema de Kennisdossiers Energie
leveren en Juridische aspecten op
www.hieropgewekt.nl.
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Bankfinanciering?

6. FINANCIËLE
VRAAGSTUKKEN OPLOSSEN
Startkapitaal

Duurzame Energie Apeldoorn (deA) zocht in
eerste instantie binnen en buiten haar netwerk
naar gratis middelen en diensten. Er bleken veel
organisaties en bedrijven die met kennis, tijd
en andere middelen wilden investeren in het
initiatief. Zo kon deA zonder ook maar één euro
uit te geven al heel veel doen. Een notaris maakte
gratis de statuten op, een bedrijf stelde drie
werkplekken ter beschikking, een accountant
controleerde een jaar lang de financiën van
de coöperatie en het energiebedrijf en een
marketingbureau bleek bereid gratis te helpen
met klantenwerving en communicatie.

De ambities zijn vormgegeven, het werkplan is
klaar en een businessplan is in de maak. Vroeg
of laat komen lokale energie-initiatieven voor de
uitdaging te staan financiering voor hun project
te vinden. En makkelijk blijkt die fase niet. Een pril
initiatief kan nog af met een klein startkapitaal.
Veel kan in het begin nog gratis. Een website,
een flyer? Het zal je verbazen hoeveel mensen in
natura willen bijdragen. En dan rijst de vraag: heb
je eigenlijk wel geld nodig? Keer weer terug naar je
vertrekpunt en de kernwaarden die je met elkaar
overeen kwam. En bedenk altijd dat je risico’s kunt
spreiden door het verdienmodel op meerdere
pijlers te laten rusten. Lidmaatschapsgelden,
participaties, provisies van leveranciers,
sponsorgelden, subsidies en winstmarges.
We raden je aan een combinatie te zoeken.
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Banken kunnen een waardevolle rol hebben
in de financiering van lokale energieprojecten,
maar aankloppen bij een bank is pas zinvol als
je een professionele business case onder je arm
hebt waarin duidelijk wordt dat de bank vrijwel
zeker zijn geld terugkrijgt, met bovendien een
flink rendement. Daarnaast geldt dat banken
geen projectleningen kleiner dan een miljoen
euro willen verstrekken, omdat kleinere
leningen relatief veel overheadkosten bij de
bank geven. Het belangrijkste komt nog: bij
duurzame energieprojecten kijkt de bank met een
vergrootglas naar de ‘cashflow’ over de loopjaren
van de lening.
Met een doortimmerd businessplan laat je zien dat
je je kunt verplaatsen in de wereld van financiers
- en dat vergroot je kansen – maar het is nog geen
garantie voor succes! Aankloppen bij gemeenten
of provincies kan dan een uitkomst zijn, maar de
ambities en de budgetten lopen per provincie en
gemeente erg uiteen. Doe grondig onderzoek naar
de mogelijkheden en voorwaarden!

Er zijn vier soorten crowdfunding: doneren,
investeren, lenen en ruilen. Met een donatie
steun je een project. Bij een investering is het
uitgangspunt toekomstig financieel rendement.
Tegenover lenen staat rente en bij ruilen geef je
geld in ruil voor producten of diensten in natura.
Veel initiatieven beamen dat crowdfunding
past bij de kernwaarden van de beweging van
lokaal duurzaam. Het blijft echter wel oppassen
geblazen; je mag niet zomaar ‘bankje’ spelen en
lang ‘op geld van anderen zitten’. Er is een wettelijk
kader dat niet mals is, en dat bovendien – als we de
AFM en DNB mogen geloven – binnenkort wordt
aangescherpt. Zorg dus dat je goed op de hoogte
bent van de regelgeving en communiceer hier
duidelijk over met je doelgroep.

Deltawind kreeg het in februari 2013 voor elkaar
om middels crowdfunding extra geld bijeen te
krijgen van haar leden. De maximum inleg werd
met succes verhoogd. Op deze manier kreeg de
coöperatie het binnen drie weken voor elkaar
om 600.000 euro extra te lenen van haar leden.
Het geld wil de coöperatie gebruiken om een
aantal turbines op een bestaand windpark te
vervangen. De leden ontvangen een aantrekkelijke
rente op hun lening uit de opbrengsten van de
windmolens.

Crowdfunding

Er zijn ook andere manieren om aan geld te
komen. Crowdfunding bijvoorbeeld is een
alternatieve manier om - vaak via een platform
op internet - een commercieel of ideëel project te
financieren. Dit verloopt meestal zonder financiële
intermediairs maar zorgt voor direct contact
tussen investeerders en ondernemers. Projecten
met een relatief hoog afbreukrisico kunnen
hiermee toch van de grond komen. Als je veel
mensen voor een luttel bedrag laat ‘instappen’ is
de pijn bij tegenvallers niet zo groot.

Raadpleeg voor meer informatie
over dit thema het Kennisdossier
Financiering op
www.hieropgewekt.nl.
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7. MENSEN BETREKKEN EN BINDEN
Draagvlak

Een initiatief is kansrijk als je veel mensen uit je
doelgroep aan je weet te binden. Draagvlak is het
sleutelwoord. Het initiatief heeft inmiddels een
naam, een identiteit en een gezicht. Maar het
vinden van draagvlak is een inspanning van velen.
Iedereen draagt vanuit zijn eigen perspectief
op het initiatief en rol daarin een steentje bij.
Wees creatief! Zo kun je – zeker als jouw initiatief
een grotere geografische schaal heeft - denken
aan het inzetten van buurtambassadeurs die
buurtbewoners enthousiast maken voor het
initiatief.
Maar ga niet als een kip zonder kop te werk.
Houd vast aan je kernwaarden, missie en visie, en
doe geen dingen die niet bij je initiatief passen.
Werf dus niet te breed of te algemeen. En houd
de energie vast. Verwar naamsbekendheid bij
en enthousiasme van potentiële leden niet met
elkaar. De eerste 50 leden zijn snel geworven;
daarna wordt het menens.

dat heldere verhaal niet. Een duidelijk aanbod
is belangrijk: een aanbod voor de afzonderlijke
leden én een aanbod aan de gemeenschap.
Wat levert het op? En dat hoeven niet alleen
KWh’s te zijn. Een deel van het aanbod is vaak
al duidelijk: zonnepanelen, dienstverlening,
energiebesparingsmogelijkheden, aandelen,
stroom en gas. Maar de ervaring leert dat je
met deze producten en diensten niet altijd
het gewenste ledenaantal weet te realiseren.
Bovendien moet je – zeker in het begin – met méér
komen dan de belofte ooit zelf te gaan leveren.
Er is (in de tussentijd) meer nodig. Maatwerk, en
dat moet je zelf bedenken door inventief te zijn en
jezelf te verplaatsen in de beoogde leden/klanten.

Amsterdam Energie richt zich specifiek op jonge
Amsterdammers in de binnenstad. Zij wonen
vaak op etages in slecht geïsoleerde huizen.
Naast de collectieve inkoop bij de Noordhollandse
Energiecoöperatie biedt Amsterdam Energie een
aantrekkelijk isolatiepakket aan. Van advies en
financiering (in samenwerking met de gemeente
Amsterdam) tot het aanbrengen van isolatie. Het
aanbod verloopt via verenigingen van eigenaren
(VvE’s). Als een aantal leden belangstelling heeft,
geeft Amsterdam Energie een presentatie tijdens
een bijeenkomst van de VvE. Amsterdam Energie
treedt ook op als mediator voor VvE's als leden er
samen even niet uitkomen.

Ludieke acties blijven op het netvlies. Amsterdam
Energie stelde een manifest op met belangrijke
stellingen en overwegingen om de coöperatie op
te richten. Een stadsomroeper te paard las het
manifest voor in de binnenstad. Gecombineerd
met de hippe community-achtige website leverde
dat veel publiciteit en leden op.

Aantrekkelijk lidmaatschap

Een initiatief wil meestal zoveel mogelijk leden.
Dat lukt je alleen als je een helder verhaal naar
je doelgroep hebt. Een omschrijving van je
ambitie in een paar zinnen is een absolute pre.
Vertel je omgeving wat je wilt bereiken, hoe je
dit aanpakt en – belangrijk – hoe anderen daarbij
een rol kunnen spelen. Maar vaak kom je er met

Een rondje langs de initiatieven levert een
scala aan inspirerende ingrediënten voor een
ledenaanbod op. Van een stroomloze deurbel,
via warmtefoto’s van de huizen van leden
(heel confronterend, een gevelaanblik met
warmtelekken) tot een onafhankelijk en gratis
advies voor zonnepanelen.
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Duurzaam Drimmelen startte in 2012 de ludieke
ledenactie 'Zon voor vlees'. Via de website konden
Drimmelaren vijftig euro of meer investeren in
zonnepanelen bij boeren. Hiervoor krijgen ze
drie waardebonnen ter waarde van twintig euro,
waarmee ze vlees konden afhalen bij de boerderij.

Communicatie

Het vergroten van draagvlak en ledenwerving
kan alleen als je je communicatiemiddelen goed
op orde hebt. Welke dat zijn hangt weer af van
je kernwaarden en de tijd die je kunt investeren.
Een twitteraccount aanmaken terwijl je de tijd
en energie niet hebt om er serieus werk van de
maken is immers zonde. Een naam, een logo, een
pay off, een actuele website en een e-mailadres
vormen de minimale communicatiemix. Daarna
wordt het aanpoten. In willekeurige volgorde:
een startbijeenkomst organiseren, de pers
benaderen, op markten staan, informatieavonden organiseren, enthousiasmerende
ervaringsverhalen verzamelen. Het kost energie,
maar het levert ook heel veel op!

Gedurende vier weken was Eemstroom te
gast bij IKEA om bezoekers uit te nodigen
lid te worden van de energiecoöperatie.
Een team vrijwilligers, en zes jongeren die
hun maatschappelijke stage vervulden,
onmoetten enorm veel potentiële leden.
Mensen aanspreken, kort vertellen wat je
doet en een informatiefolder meegeven
was het doel en het werkte goed, aldus
Eemstroom.

Raadpleeg voor meer informatie over dit
thema het Kennisdossier Ledenwerving
en ledenaanbod en het Kennisdossier
Communicatie op www.hieropgewekt.nl.

Deze zeven facetten van succes geven je als
startend initiatief een zet in de goede richting.
Natuurlijk komt er nog veel meer bij kijken
als je deze facetten al doorlopen hebt. Nu je
een aantal basiszaken aangepakt hebt, kun je
je idee gaan realiseren en exploiteren. Je wilt
wellicht samenwerken met een energiebedrijf,
klanten gaan werven en je organisatie neemt
steeds professionelere vormen aan.
HIER opgewekt gelooft in de ontwikkeling van
lokale duurzame initiatieven. Er is een wereld
te winnen als initiatieven van elkaar leren en
samenwerken. Op de website vind je veel meer
relevante kennisdossiers en ook een forum
voor het stellen van vragen. Houd ook de
agenda op de website in de gaten, want HIER
opgewekt organiseert kennissessies door het
hele het land.

www.hieropgewekt.nl

HIER opgewekt is hét kennisplatform voor lokale duurzame energie
initiatieven. Samen met de 12 Natuur en Milieufederaties werkt de HIER
Klimaatcampagne aan het zoeken, verzamelen en bundelen van kennis voor
lokale initiatieven. Heel veel initiatieven doen via www.hieropgewekt.nl al
mee met kennisdelen. Want er is een wereld te winnen als initiatieven gaan
samenwerken en van elkaar leren. De toekomst voor lokale duurzame energie
is veelbelovend! Doe mee!
Ondersteunen

HIER opgewekt faciliteert het uitwisselen
van kennis en ervaring. Op de website www.
hieropgewekt.nl vind je Kennisdossiers over
uiteenlopende thema’s. Met artikelen, rapporten,
visies van ervaringsdeskundigen en verslagen.
Relevante input voor een Kennisdossier? Neem
contact met ons op! De Servicepunten van HIER
opgewekt ondersteunen de initiatieven eerstelijns.

Verbinden

Inspireren

Goede en praktische voorbeelden, we delen ze
graag met je. Tijdens Kennissessies of op de site.
En laat je vooral inspireren door de veelheid aan
initiatieven om je heen. Op www.hieropgewekt.
nl/initiatieven vind je een overzicht van
initiatieven, inclusief kenmerken! Dat maakt een
sparringpartner vinden wel heel makkelijk!

Informeren

Mensen met elkaar in contact brengen. Dat doen
we online op het platform www.hieropgewekt.nl.
Met per Kennisdossier een forum. Hierin kun
je vragen stellen en collega-initiatieven verder
helpen door je kennis te delen. Maar we verbinden
ook offline door het organiseren van thematische
Kennissessies door het hele land. En natuurlijk
het Evenement HIER opgewekt in het najaar.
Een dag vol energie, workshops, plenaire sessie,
netwerkmogelijkheden en 650 sparringpartners.

HIER opgewekt zorgt dat je op de hoogte blijft van
ontwikkelingen. We laten op www.hieropgewekt.nl
een overzicht zien van relevante en inspirerende
activiteiten. En natuurlijk lees je hier meer over
onze Kennissessies en het Evenement HIER
opgewekt. Houd de agenda in de gaten!
Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief.
En doe mee! Kijk op www.hieropgewekt.nl.
mede mogelijk gemaakt door Qurrent en het
Droomfonds van de NPL
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Gemiddeld gasverbruik weer naar type woning en bouwjaar

TECHNIEKEN
Door Frank Boon en Pauline Westendorp (NEWNRG)

'Starten: zeven facetten van succes' gaat over het beginnen van een energieinitiatief. Een van de aspecten in dit proces is bepalen welke duurzame bron of
bronnen aangewend kunnen worden. Energie die niet nodig is, hoeft ook niet
opgewekt te worden. Daarom begint dit hoofdstuk met inzage in de voordelen en mogelijkheden van energie besparen; gevolgd door methodes voor het
opwekken van energie.
Voordat je begint met energie besparen of opwekken, is het raadzaam een ‘vijf jarenenergieplan’ te
maken voor je gebouw. De uitdaging is de onderstaande technieken uiteindelijk te combineren tot
energieconcepten die zorgen voor ‘energienotaloze’ gebouwen. De integratie van techniek zorgt voor
comfortabel wonen of werken in een gebouw. Er zijn vele concepten uitgewerkt waar een eindgebruiker
geen energierekening meer krijgt, zie voor voorbeelden www.energiesprong.nl . Bijvoorbeeld een woning
all inclusive huren. Wooncorporatie Volkshuisvesting verhuurt veertien sociale huurwoningen middels
een woonbundel. Geen extra kosten voor energie, tenzij je buiten je bundel verbruikt. Energienotaloze
woningen, de huurder betaalt alleen huur. Het bedrag dat huurders anders kwijt zijn aan energie, zit nu
in de huurprijs en die kosten worden dus onafhankelijk van de prijsstijgingen van energie. De corporatie
gebruikt het geld van de huidige energierekening om te investeren in een energiezuinige woning.
Een huishouden verbruikt jaarlijks gemiddeld
1600 m3 gas. Op basis van 3 0,65 per m3 gas
(inclusief vastrecht, prijspeil 2012/13) komt dit
neer op 3 1040,– per jaar. (bron: Milieu Centraal)

Besparen
Energie besparen op warmte

Het grootste gedeelte van de energierekening
wordt gebruikt voor het verwarmen van panden
en van water. Warmte heeft de eigenschap om van
warme naar koudere plekken te trekken. Daarom
ontsnapt warmte op verschillende manieren: via
het dak, de muren, de ramen en de vloer. Ook door
tocht (onder deuren, ramen of kieren) verdwijnt
veel warmte. Door goed te isoleren lekt er minder
warmte weg en hoeft er dus minder gestookt te
worden. Daarnaast verlaagt isoleren ook de kans
op condens op ramen en, iets heel anders maar wel
prettig, is er minder overlast van geluid. Kortom:
isoleren verhoogt het wooncomfort.

Elk huishouden is anders. Het verbruik is bijvoor
beeld afhankelijk van het aantal personen en op
welke manier zij met energie omgaan. Daarnaast
kunnen gegevens zoals het bouwjaar en type
woning ook van invloed zijn op het gasverbruik.

Energie besparen op warmte kan op verschillende
manieren. Sommige ingrepen vereisen een
hogere investering dan andere. Relatief simpel en

Bovenstaande tabel geeft het gemiddeld gas
verbruik weer naar type woning en bouwjaar. Een
gemiddeld huishouden bestaat uit 2,2 personen.

goedkoop zijn tochtstrippen, radiatorfolie of dikke
gordijnen gebruiken voor isolatie.
Ook door je gedrag aan te passen kan je energie
besparen. De verwarming lager zetten scheelt
bijvoorbeeld enorm.
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Type woning

Gemiddeld gasverbruik in m3 op basis van bouwjaar
Tot 1965

1966-1975

1976-1988

1989-2000

Portiekwoning

1250

1100

900

800

Flat

1250

1350

1100

800

Galerijwoning

1500

1400

1300

800

Maisonnette

1800

1350

1100

850

Rijtjeswoning

2300

2700

1500

1200

2-onder-1-kap

2900

2200

1800

1400

2

Vrijstaand <150 m

2750

2600

2250

1400

Vrijstaand >150 m2

4500

3500

3000

1750

Energie besparen op elektriciteit

Elektrische apparaten hebben een groot aandeel
in het energieverbruik. Huishoudelijke apparaten
die veel stroom verbruiken zijn: wasdroger,
airco, waterbed, wasmachine, koelkast, vriezer,
televisie, elektrische kookplaat en boiler. Door
energiezuinige versies te kopen en deze slim te
gebruiken kan veel energie worden bespaard.

voor verlichting. Zet apparaten uit wanneer je
deze niet nodig hebt (en trek de stekker uit het
stopcontact). Dit geldt niet alleen voor opladers
of transformators: ook wanneer je internet niet
gebruikt, gebruiken modems en routers stroom.

Een gemiddeld huishouden verbruikt
ongeveer 3500 kWh aan elektriciteit per jaar.
Op basis van 3 0,22 per kWh (prijspeil 2012/13)
is dat, inclusief het vastrecht, ruim 3 1000,–
(exclusief vastrecht 3 800,–) per huishouden
per jaar. (bron: Milieu Centraal)

Sluipstroom
Veel apparaten gebruiken nog steeds stroom
in de stand-by modus en zelfs wanneer ze uit
staan. Verbruik in de stand-by modus wordt
geschat op ongeveer 450 kWh (12,5 procent van
het gemiddelde totaal verbruik) per jaar voor
een huishouden. Ook apparaten die uit staan,
zoals opladers van laptops, mobiele telefoons,
elektrische tandenborstels, de transformator van
een halogeenlamp, verbruiken stroom.

Elektriciteitsverbruik in relatie tot het
aantal personen per huishouden

Je staat er misschien niet altijd bij stil, maar een
gemiddeld huishouden gebruikt 520 kWh aan
elektriciteit voor verlichting. LED-verlichting of
spaarlampen zijn zuiniger dan gloeilampen of
halogeen verlichting.
Praktische tips voor het terugdringen van je
energieverbruik:
Let bij het vervangen van elektrische apparatuur
op het energielabel (van zeer zuinig, A(+++),
tot niet zuinig, D). Een andere indicator voor
het energieverbruik van een apparaat kan het
vermogen zijn. Over het algemeen zijn apparaten
met een kleiner vermogen zuiniger. Dit geldt ook
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Personen per
huishouden

Gemiddeld
elektriciteitsverbruik

1

2300 kWh

2

3400 kWh

3

4100 kWh

4

4600 kWh

5

5300 kWh

6

5400 kWh

Technieken voor het
opwekken van warmte

Opwekken
Er zijn verschillende technieken voor het opwekken
van warmte en elektriciteit. Naast de technieken,
geven we waar mogelijk ook een financiële
indicatie voor de investering en opbrengsten van
energie opwekken. De ontwikkeling van bestaande
technieken staat niet stil, zowel op het gebied van
efficiëntie als de aanschafprijzen. Daarom vormen
de prijzen die genoemd worden in dit hoofdstuk
slechts een indicatie.
Waar sommige technieken vooral bedoeld zijn voor
individuele toepassing, zijn andere meer geschikt
voor gezamenlijk lokaal opwekken. De afweging
hierbij is om steeds te zoeken naar passende
schaalgrootte, variërend van huishoudens tot
huizenblokken en woonwijken en van individuele
bedrijven tot bedrijventerrein. Zie hiervoor de
hoofdstukken ‘Inspirerende lessen uit de praktijk’
en ‘Starten: de zeven facetten voor succes’.

Opbouw van de energieprijs

De prijs die eindgebruikers in Nederland betalen
voor de door hun verbruikte energie bestaat uit
een aantal componenten: de kostprijs voor het
opwekken van energie, kosten voor distributie en
energiebelasting (EB) en 21% BTW over het totale
bedrag.
In Nederland veranderen de tarieven voor EB
op aardgas en elektriciteit jaarlijks. Tarieven
verschillen ook naar gelang de hoeveel energie die
verbruikt wordt. In de tabellen hieronder staan de
huidige EB-tarieven op aardgas en elektriciteit.

Energiebelasting per m3 en kWh

Een huishouden betaalt gemiddeld
3 0,65 voor een m3 aardgas en 3 0,22
voor een kWh. Hier is respectievelijk
29% en 52% energiebelasting (EB) bij
inbegrepen, over het totaal betalen we
nog eens 21% btw.

Gasverbruik in m3

Prijs per m3 in 2013

0 – 5000

0,19

5001 – 170.000

0,19

170.001 – 1.000.000

0,04

1.000.000 – 10.000.000

0,02

> 10.000.000

0,01

Electriciteitsverbruik in kWh

Prijs per kWh in 2013

0 – 10.000

0,12

10.001 – 50.000

0,04

50.001 – 10.000.000

0,01

> 10.000.000 (niet zakelijk)

0,001

> 10.000.000 (zakelijk)

0,0005

(bron: Rijksoverheid)
Naarmate eindgebruikers meer energie
verbruiken, hoeven zij minder EB en dus ook
minder BTW over hun verbruikte energie af te
dragen. Dit maakt dat het, financieel gezien,
voor (zeer) grote verbruikers niet tot nauwelijks
rendabel is om te investeren in energiebesparing
of zelf duurzame energie op te wekken.
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Zon

Wat is een zonneboiler?
Een zonneboiler bestaat uit een paneel dat het
zonlicht opvangt en de warmte afgeeft aan een
vloeistof. De temperatuur in de panelen kan
oplopen tot 90 graden. Via een leiding gaat die
vloeistof naar het opslagvat. De omvang van
het opslagvat is afhankelijk van de behoefte aan
warm water voor bijvoorbeeld douchen. Voor een
gemiddelde gezinswoning is een vat van 500 liter
voldoende. De leiding loopt door het opslagvat en
geeft zijn warmte af aan het kraanwater dat daarin
zit. Het is ook mogelijk deze boiler te integreren in
de zonnecollector op het dak.
Voordelen
• Een zonneboiler bespaart circa de helft van de
energiekosten voor warm water.
• Voor het plaatsen van een zonneboiler is meestal
geen vergunning nodig.
• De levensduur bedraagt ongeveer 25 jaar.
• Zonneboilers zijn vrijwel onderhoudsvrij. De
onderhoudskosten zijn afhankelijk van het type
en worden geschat op ongeveer 3 150,– per 5 jaar.
Nadelen
• Bij zonneboilers heb je altijd een naverwarmer
nodig, zoals bijvoorbeeld een CV-ketel. Deze
zorgt ervoor dat het warme water altijd de
juiste temperatuur heeft, ook als de zon niet
schijnt. Let daarbij ook goed op of de CV-ketel
wel geschikt is als naverwarmer voor een
zonneboiler.
• Afhankelijk van de capaciteit van het opslagvat
is er ruimte nodig in huis om dat vat te plaatsen.
In kleinere woningen is hier niet altijd voldoende
ruimte voor.
• De zonnecollector kan niet te ver geplaatst
worden van de boiler i.v.m. warmteverlies in de
leidingen.
Kosten (prijspeil 2011)
De prijs voor een zonneboiler is afhankelijk van
onder andere het type boiler en de capaciteit. De
kosten voor een zonneboiler schommelen tussen
3 2000,– en 3 5000,–, exclusief installatie en BTW.

Bron: HR Solar

Wanneer bij de aanschaf van een zonneboiler
ook de CV-ketel wordt vervangen liggen de
prijzen tussen 3 3400,– en 3 7300,–. Met een
standaard zonneboiler bespaart een vier
persoonshuishouden ongeveer 200 m3 aardgas
per jaar. Met een gasprijs van 3 0,65 per m3
(inclusief vastrecht, prijspeil 2012/13) komt dat
neer op ongeveer 3 140,– per jaar. Een deel van
dit voordeel wordt gecompenseerd door extra
elektriciteitsgebruik voor de pomp.

Biomassa

Wat is biomassa?
Door middel van verbranding, vergisting of
vergassing kan uit plantaardige materiaal ook
energie worden opgewekt. Dit plantaardige
materiaal wordt ook wel biomassa genoemd.
Hierbij kan gedacht worden aan snoeiafval,
groente-, fruit-, en tuinafval, agrarisch afval zoals
stro en mest, afvalhout uit de industrie, slib van
bijvoorbeeld waterzuivering en speciaal geteelde
gewassen. De gewonnen energie uit biomassa kan
worden omgezet in zowel warmte als elektriciteit.
Zo wordt in elektriciteitscentrales biomassa
mee gestookt. Mede hierdoor draagt energie uit
biomassa momenteel voor het grootste gedeelte
bij aan het totaal van de duurzame energie die in
Nederland wordt opgewekt.
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Hieronder is weergegeven op welke manier
energie uit biomassa wordt opgewekt.

(bron: Milieu Centraal)

Installatie

Soort biomassa

Afvalverbrandings
installatie (AVI)

Groen-, fruit-, en tuinafval Warmte en elektriciteit
(hoofdbestandsdeel
ongeveer 50%)

Verbranding

Bio-energiecentrale

Hout en/of palmpitten

Warmte en elektriciteit

Verbranding

Elektriciteitscentrales
(mee stoken van
biomassa)

Beenmeel

Warmte en elektriciteit

Verbranding

GFT-vergistingsinstallatie

Groen-, fruit-, en
tuinafval

Biogas voor warmte en
elektriciteit

Vergisting

Houtverbrandings
installatie

Hout

Warmte en elektriciteit

Verbranding

Mestvergistingsinstallatie

Mest van boerderijdieren

Biogas voor warmte en
elektriciteit

Vergisting

Rioolzuiveringsinstallatie

Slib

Elektriciteit

Vergisting

Vuilstortplaatsen

Huishoudelijk en
bedrijfsafval

Stortgas

Vergisting

Naast de hierboven genoemde grootschalige
installaties kan biomassa ook op huishoudelijk
niveau worden gebruikt voor het opwekken
van warmte door middel van een pelletkachel
of -ketel. Een pelletkachel brandt op korrels van
samengeperst hout met een hoge energiewaarde.
De kachel wordt geregeld bijgevuld en
schoongemaakt. Dit kan handmatig of, bij grotere
systemen, mechanisch.
Naast warm tapwater kan ook de centrale
verwarming hiermee verwarmd worden. Dan
is vaak wel een extra voorraadvat met water
nodig (een 'thermosfles'). Pelletketels hebben
meer vermogen en geven hun warmte af aan het
waterbuffervat in plaats van aan de omgeving
(vergelijkbaar met een CV-ketel).

Gebruikt voor

Techniek

Nadelen
• Alleen rendabel in combinatie met vloer- of
wandverwarming
• De relatief hoge aanschafprijs van vloerverwarming maakt het alleen rendabel bij
grondige verbouwing of nieuwbouw
• Tragere reactie dan CV-systeem bij
temperatuuraanpassingen
• Voor grotere systemen is een vergunning nodig.

Warmtekracht koppeling is een generator die op
o.a. biomassa kan draaien. Voor meer informatie
over deze techniek zie pagina 164.

Aarde

Voordelen
• Besparing op energie kosten
• CO2 neutraal
• Makkelijk te installeren
• Gebruiksvriendelijk en geautomatiseerd
Nadelen
• Regelmatig bijvullen (per jaar gebruikt een
gemiddeld huishouden ongeveer 240 kilo
pellets)
• Schoonmaken van de as-la.
Kosten (prijspeil 2011)
Prijzen zijn afhankelijk van het benodigde
vermogen.
• Pelletkachel gezinswoning: circa 3 2000,–
• Pelletketel: circa 3 4500,–
• Prijs per zak pellets: 3 3,50 (15 kg) of 3 190,– (500 kg)
• Besparing: t.o.v. gaskachel 40% en t.o.v. een
elektrische kachel: 400%
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Warmteopwekking met een Warmtekracht
koppeling (WKK)

De warmte en koelte van de aarde kunnen we
gebruiken om met verschillende technieken een
huis of bedrijf te voorzien van verwarming en
koeling. Grofweg zijn er twee mogelijke systemen:

Kosten (prijspeil 2011)
Prijs voor warmtepompboiler is circa 3 2500,– en
heeft een terugverdientijd van 8 - 10 jaar. Prijs voor
individuele combiwarmtepomp varieert van
3 5000,– tot 3 9000,– en heeft een terugverdien
tijd van 6 - 10 jaar. Hier komen de kosten voor
aanleg van vloer- of wandverwarming nog bij.
De terugverdientijd van de meerkosten voor een
collectieve warmtepomp is ongeveer 6 jaar.

• 'Warmtepompen' die warmte en koeling halen
uit de omgeving (uit de lucht of uit de grond van
1 tot 150 meter diepte), eventueel in combinatie
met een 'Warmte Koude Opslag' (WKO).
• Diepe geothermie (een pijp naar meer dan
500 meter diepte, voor woonwijken en
bedrijventerreinen).

Wat is Warmte Koude Opslag
(WKO of ook wel KWO)?

Wat is een warmtepomp?
Een warmtepomp onttrekt warmte uit de
omgeving (bodem, water of lucht). De warmte
pomp warmt dit extra op naar 40 graden
en geeft deze warmte weer af aan vloer- of
wandverwarming of aan een boiler.
Bij lucht/lucht-warmtepompen en lucht/water
warmtepompen wordt de warmte gehaald uit de
lucht en afgegeven aan de luchtverwarming of aan
een boiler. Deze warmtepompboilers leveren warm
tapwater.
Bij bodem/water en water/water warmtepompen
wordt de warmte gehaald uit de bodem of uit
oppervlaktewater of grondwater. Deze warmte
wordt vervolgens afgegeven aan een boiler, die
het gebruikt voor tapwater én ruimteverwarming.
Deze combi-warmtepomp kan in de zomer ook
zorgen voor koeling!

Voor grotere gebouwen wordt vaak gebruik
gemaakt van ‘Warmte Koude Opslag’ in diepere
lagen van de aarde (circa 150 meter diep). Deze
technieken worden gebruikt om gebouwen te
verwarmen en te koelen, met behulp van een
warmtepomp.
In de zomer gebruikt men het koele grondwater
om gebouwen te koelen, het opgewarmde water
slaat men op in de bodem totdat het in de winter
wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen.
Het koelen met grondwater kan direct. Voor
verwarming wordt een warmtepomp op de bron
aangesloten. In de praktijk zijn met deze techniek
besparingen van 95% op koeling en 40-50% op
verwarming mogelijk.

Voordelen
• Een combi-warmtepomp kan zowel verwarmen
als koelen
• Het biedt gelijkmatigere verwarming/koeling
van een ruimte en is tevens gezonder doordat er
minder stof rond dwarrelt
• Een warmtepomp geeft 25 tot 50% energie
besparing t.o.v. een CV-ketel.

Bron: NVOE
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Wat is geothermie?
Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, is de
onttrekking van warmte en koeling uit de diepere
lagen van de aarde. Deze warmte is bijvoorbeeld
70 graden en kan direct, zonder naverwarming,
gebruikt worden voor verwarming van woningen
en kantoren.
WKO

Verticale bodemwarmtewisselaars

Diepe geothermie

Toepassingsvorm

Koelen, of koelen en
verwarmen, vaak i.c.m.
warmtepomp

Verwarmen en koelen
met warmtepomp

Alleen verwarmen

Marktsector

Utiliteitsbouw, glastuin
bouw en woningbouw

Woningbouw en kleine
utiliteitsbouw

Woningbouw, glastuin
bouw en industrie

Minimale schaalgrootte Gebouwen > 2000m2, 50
woningen, koelvermogen
>100 kW

1 woning

2500 woningen,
warmtevraag >
2 miljoen m3 aardgas

Diepte in de bodem

30-150 meter

20-150 meter

1500-5000 meter

Vergunning

Grondwaterwet

Nog geen vergunning
nodig

Mijnbouwwet

Energiebesparing

50-80% op koeling
30-50% op verwarmen
50% op de combinatie

30-50% op verwarmen en 60-70% op verwarmen
koelen

Technieken voor
het opwekken van
elektriciteit

Hoeveel elektriciteit een windmolen opwekt
is afhankelijk van verschillende factoren, zoals
het type windmolen en daarmee de hoogte
en de lengte van de wieken, maar ook van
omgevingsfactoren, zoals de locatie en de
windcondities.

Wind

Hoe hoger de molen en hoe groter de bladen hoe
meer elektriciteit een windmolen kan opwekken.
Windmolens komen in verschillende maten voor,
beginnend bij ongeveer 10 meter tot ruim 130
meter. Ook de diameter van de wieken verschilt en
varieert van 1 meter tot bijna 120 meter.

Wat is een windmolen?
Een windmolen wekt energie op doordat de
draaiende wieken een generator aandrijven. De
wieken van een windmolen hebben hetzelfde
ontwerp als de vleugels van een vliegtuig. Waar
de vleugels van een vliegtuig voor opwaartse
liftc zorgtn de vorm van de wieken ervoor dat ze
draaien.

partijen te betrekken in het beslissingsproces en
financiering van het project, en te laten meedelen
in de winst.

Windmolens produceren al elektriciteit bij
windkracht 2 (3-4 meter per seconde) maar leveren
maximaal vermogen bij windracht 6 (12-13 meter
per seconde). Wanneer het te hard waait (vanaf
windkracht 10, meer dan 25 meter per seconde)
moeten windmolens worden stopgezet om
beschadiging te voorkomen.

Natuurlijk is de hoeveelheid wind een zeer
belangrijke factor voor de hoeveelheid
opgewekte elektriciteit. Hoe harder het waait
hoe meer elektriciteit een windmolen genereert.
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Hoe ‘zwaar’ de lucht is verschilt ook per regio. Aan
zee is de lucht bijvoorbeeld relatief zwaar vanwege
hoge luchtvochtigheid en is er meer luchtdruk
dan hoog in de bergen. Zware en compacte lucht
oefenen meer kracht uit op de wieken waardoor
een windmolen in zee of vlak aan de kust veel
efficiënter is.
De meeste mensen zijn bekend met de reguliere
horizontale windmolens. Maar een nadeel van
horizontale molens is dat deze zich niet goed
kan aanpassen aan wind die niet steeds uit
dezelfde richting komt. Hierdoor zijn horizontale
windmolens minder geschikt in bebouwde
omgeving. Verticaal ontworpen windmolens
gedijen beter onder wisselende windrichtingen.
De grootste windmolens kunnen tegenwoordig
ongeveer 8 MW per jaar produceren. Een ‘normale’
windmolen is ongeveer 80 tot 100 meter hoog en
heeft een vermogen van 2 tot 3 Megawatt (MW)
oftewel: ongeveer 2000 tot 3000 kW. Een moderne
windmolen van 3 MW op land produceert ruim
6,5 miljoen kWh per jaar, genoeg voor bijna 2000
huishoudens. Daarnaast is er een verscheidenheid
aan kleinere windmolens van een gemiddeld
vermogen van 75 kW oplopend tot 2700 kW.
Tegenwind?
Oppositie wordt vaak geassocieerd met
windmolens. Maar op basis van de Eurobarometer
blijkt dat op zowel Europees niveau als nationaal
niveau een substantiële maatschappelijke steun
is voor windmolens. Niet elk windproject kan per
definitie maatschappelijke steun verwachten.
Projecten die geen rekening houden met de
wensen en visies van lokale partijen hebben een
grotere kans om tegen lokale oppositie aan te
lopen. Oppositie is meestal gericht op de manier
waarop een windproject wordt gepland en
gerealiseerd en niet per definitie tegen de molens
zelf. Oppositie kan daarom worden vermeden
door de lusten en lasten te verenigen, door lokale

Voordelen
• Wind is een onuitputtelijke bron van energie en
is schoon.
• Middelgrote windmolens zoals de Skystream
en Montana zijn op basis van kosten-baten
vergelijkbaar met zonnepanelen.
• Een aandeel in een gemiddelde tot grote
windmolen geeft een rendement van circa 5 tot
10 procent.
• Per geïnvesteerde euro in een gemiddelde tot
grote windmolen krijg je meer kWh dan bij
zonnepanelen.
• Windmolens verdienen zich in een half jaar
energetisch terug en de zeer grote windmolens
economisch na 8 jaar.
Nadelen
• De wieken van sommige windmolens maken
een zoevend geluid en ook de generator kan
hoorbaar zijn. Dit geluid is tot op maximaal
300 meter van de molen te horen maar wordt
vaak overstemd door omgevingsgeluiden van
ruisende bomen of verkeer.
• Onder een bepaalde lichtinval kunnen de
draaiende wieken als hinderlijk worden
ervaren door omwonenden. Dit fenomeen
wordt slagschaduw genoemd. Hinder door
slagschaduw kan worden vermeden door een
windmolen op gezette tijden te stoppen.
• Het plaatsen van windmolens op daken is maar
voor een beperkt aantal gebouwen geschikt, bij
voorkeur op platte daken en hoogbouw. 		
Met name op winderige plekken met weinig zon.
• Alle technieken op basis van draaiende
en/of bewegende onderdelen zijn
onderhoudsgevoeliger dan bijvoorbeeld een
zonnepaneel.
• De meeste kleine windmolens zijn duur in
aanschaf en leveren een relatief onzeker
rendement.
• Voor het plaatsen van een grote windmolen zijn
minimaal twee vergunningen nodig: de milieuvergunning en de bouwvergunning. Het beleid
ten aanzien van het afgeven van vergunningen
en de criteria die daarvoor worden gehanteerd
verschillen per gemeente.
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Kosten
Windmolens die aan het elektriciteitsnet
gekoppeld kunnen worden en op de markt
beschikbaar zijn beginnen bij 850 kilowatt (kW) tot
ruim 8 MW. Een molen van 850 kW kost ongeveer
1 miljoen euro. Maar er zijn prijsverschillen
tussen molens ook tussen molens met hetzelfde
vermogen. Dit kan bijvoorbeeld liggen aan het
oppervlak van de wieken of de hoogte van de mast.

De kosten van een windmolen of een windproject
hangen daarom af van het type windmolen, de
masthoogte, funderingskosten, grondkosten,
bekabeling en transformator. Verder zijn er ook
kosten verbonden aan de aansluiting aan het net
en kosten voor het onderhoud en de verzekering.
De kosten voor een kleine windmolen zijn
hieronder weergegeven.

Type

Investering in
euro (incl. btw
en installatie)

Vermogen (in
kW)

Productie bij
windsnelheid
van 3,7 m/s in
kWh per jaar

Jaarlijks eigen
verbruik

Diameter
wieken (m)

Energy Ball

4300

0,1

75

0

1,1

Ampair

8900

0,7

325

15

1,7

Fortis Passaat

9200

1,4

600

0

3,12

Skystream

10.700

2,4

2100

25

3,7

Airdolphin

17.500

3.2

400

65

1,8

Fortis Montana 18.500

5,8

2700

5

5,0

Turby

21.300

2,5

225

115

2,1

WRE 030

27.100

3,0

600

15

2,0

WRE 060

35.100

6,0

500

7

3,3

(Prijspeil 2011, bron: Provincie Zeeland)

Voorbeelden:

Skystream
• 15 m hoog
• 2100 kWh (voldoende
voor een eenpersoons
huishouden)

Fortis Montana
• 15 m hoog
• 2700 kWh (ruim voldoende voor een eenpersoons
huishouden)

Enercon
• 70 m hoog
• 1.8 MW (voldoende voor
ruim 1400 huishoudens)
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Nordex
• 80 m hoog
• 2,5 MW (voldoende voor
bijna 1900 huishoudens)

Zon

Wat is een zonnepaneel?
Een paneel bestaat uit meerdere photovoltaïsche
(PV) cellen, bij elkaar geplaatst op een unit. De PVcellen zetten licht om in elektriciteit (gelijkstroom);
een omvormer zorgt ervoor dat dit wordt omgezet
naar wisselstroom. Wisselstroom is namelijk de
stroom die uit jouw stopcontact komt. Bovendien
kan wisselstroom geleverd (verkocht) worden aan
het net omdat het efficiënter over lange afstanden
kan worden vervoerd. PV-panelen kunnen op
kleine apparaten geplaatst worden, maar ze zijn
vooral bekend van de plaatsing op het dak.
De efficiëntie of prestatie van een zonnepaneel
wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp); het aantal
Wp dat bij een zonnepaneel hoort zegt iets over
de prestatie van het paneel onder de ideale
omstandigheden (in een laboratorium). Een
zonnepaneel van 265 Wp kan op jaarbasis zo’n 240
kWh produceren.
Voordelen
• Zonlicht is een hernieuwbare bron van energie;
de zon schijnt elke dag. Energie opwekken
door middel van een zonnepaneel is goed voor
het milieu en maakt je minder afhankelijk van
energieleveranciers.
• Zonnepanelen kunnen vrijwel overal geplaatst
worden; op platte of hellende daken, in luifels of
nokken. De optimale plaatsing (oriëntatie, hoek,
montage) verschilt wel per dak.
• Ook bij bewolkt weer wordt er elektriciteit
opgewekt, zij het wat minder dan op zonnige
dagen.
• De levensduur van een zonnepaneel is 25-30
jaar. Wel is het zo dat de energie opbrengst van
een zonnepaneel per jaar iets achteruit gaat;
leveranciers garanderen vaak nog een opbrengst
van 80% ten opzichte van het aanschafjaar na
25 jaar.
• Zonnepanelen verdienen zich altijd terug.
Afhankelijk van o.a. het aantal zonnepanelen en
jouw verbruik is de terugverdientijd 7-9 jaar.
• Zonnepanelen verhogen de waarde van je huis.

• Een zonnepaneel kan nog niet al het zonlicht
omzetten in elektriciteit; het technisch
rendement van een zonnepaneel ligt rond de
15%.
• De omvormer gaat korter mee dan het PV paneel
zelf, de levensduur van de omvormer is ongeveer
8-10 jaar.
Kosten
Eén zonnepaneel kost ongeveer 3 450,– (inclusief
omvormer en installatiekosten). Per huishouden
worden meestal zo rond de tien panelen
aangeschaft. Hiermee kun je jaarlijks ongeveer
2100 kWh opwekken; dat is zo’n 60% van wat het
gemiddelde huishouden in Nederland verbruikt
aan elektriciteit. De onderhoudskosten voor een
zonnepaneel zijn nihil. Je moet er wel rekening
mee houden dat de omvormer eerder vervangen
moet worden dan de zonnepanelen zelf (de prijs
van een omvormer is afhankelijk van het aantal
zonnepanelen dat je hebt en de kwaliteit van de
omvormer, en varieert van 3 300,– tot 3 1.500,–). Er
is nog subsidie voor de aanschaf van zonnepanelen
tot 28 december 2013: hier kom je voor in
aanmerking als je minimaal 601 en maximaal
3500 Wp installeert, tenzij het subsidieplafond
is bereikt. De maximale subsidie is 3 650,–.
Ook zonder subsidies is het over het algemeen
rendabel om in zonnepanelen te investeren. De
markt pleit er daarom voor subsidies te stoppen.

Nadelen
• Er zijn veel aanbieders en zonnepanelen
verschillen in kwaliteit. Laat je(zelf) dus goed
informeren, vraag offertes op en doe zelf
onderzoek.
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Biomassa

Biomassa wordt verzameld in een luchtdichte silo
waar de totale massa verwarmd en omgeroerd
wordt. Door een vergisting ontstaat er biogas.
Dit biogas wordt verbrand in een WKK-motor
die gekoppeld is aan een generator op biogas.
Hierdoor wordt groene elektriciteit geproduceerd
en op het net gezet. De gasmotor levert ook
duurzame energie in de vorm van warm water
van circa 80°C. Hiermee kan de verwarming van
woningen en bedrijven gerealiseerd worden wat
bespaart op de kosten van het dure aardgas.

Wat is een Warmtekrachtkoppeling (WKK) /
HRe-ketel?
Een CV-ketel produceert warmte, waarvan een
deel verloren gaat. Door de CV-ketel te vervangen
door een warmtekrachtkoppeling (WKK) of HReketel, kan deze afvalwarmte ingezet worden voor
het opwekken van een beperkte hoeveelheid
elektriciteit. Deze kleinschalige toepassing van
WKK wordt ook wel micro-WKK of HRe-ketel
genoemd. Een micro-WKK levert zowel warmte als
elektriciteit.

Economisch rendement van deze installatie
De investering van een biogasinstallatie met WKK
heeft een aantrekkelijk economisch rendement en
een relatief korte terugverdientijd, vooral
voor bedrijven die zelf over vergistingsmateriaal
kunnen beschikken.

Naast micro-WKK zijn er ook varianten die
grootschaliger werken, zoals mini-WKK
(utiliteitsbouw), WKK (tuinbouw, ziekenhuizen) en
grootschalige WKK (stadsverwarming, industrie).
Deze maken in eerste instantie elektriciteit,
waarbij warmte het bijproduct is.
Voordelen
• Levert warmte en elektriciteit
• Een micro-WKK ketel zal in totaal circa 20%
energie besparen: een kostenbesparing van
3 400,– per jaar
• Als brandstof voor de WKK wordt nu meestal
aardgas gebruikt, maar ook biogas en biomassa
zoals plantaardige olie of GFT-afval zijn geschikt.
Nadelen
• Als de micro-WKK voor elektriciteit wordt
gebruikt, blijft er in de zomer veel restwarmte
over.
• Omdat de stroomopwekking bij een WKK
relatief gering is, wordt een micro-WKK uit
financieel oogpunt meestal pas aangeraden als
uw gasverbruik hoger is dan 1600 m3 per jaar.
• Ook een micro-WKK heeft een grote omvang en
is zwaar.
Kosten (prijspeil 2011)
• Het rendement van de WKK bepaalt voor een
groot deel de kostprijs. De prijs van een microWKK is nu circa 3 10.000,– Uiteindelijk verwacht
men dat de prijs van een micro-WKK gelijk zal
komen aan die van een CV-ketel.

Inkomsten en voordelen
• Voor WKK installaties is het mogelijk om SDE+
aan te vragen. Kijk voor meer informatie op de
website van Agentschap NL.
• Verkoopprijs elektriciteit aan energiebedrijf,
afhankelijk van dag- of nachttarief, à 3 eurocent
tot 6 eurocent per geleverde kWh. De prijs is
afhankelijk van de marktwaarde van elektriciteit
en kan nog aanzienlijk oplopen.
• Investeringsaftrek in de vorm van belasting
voordeel. E.e.a. is afhankelijk van de persoonlijke
situatie.
• Besparing op inkoop van elektriciteit, omdat
uw huidige prijs hoger is dan de kosten van de
productie van eigen stroom.
• Besparing op de inkoop van aardgas, omdat de
warmte van de installatie gebruikt kan worden
voor eigen woning en bedrijf en eventueel ook
verkocht kan worden aan derden (buren).
• Terwijl de technische levensduur van de
installatie op ca. 15 jaar ligt is het rendement zo
aantrekkelijk dat de installatie vaak al in ca. 8
jaren kan worden afgeschreven.

WKK met Biogasinstallatie voor grootverbruik
Brandstof: GFT-afval
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Beeldmateriaal aangeleverd door initiatieven

HANDIGE LINKS
Graag verwijzen we naar de websites
• www.p-nuts.nu
• www.nieuwenuts.wikispaces.com
daar staan de meeste links naar alle informatie
sites, netwerk sites, linkedin groepen, etc.
Hieronder op een rijtje de links waar we naar
verwijzen in verschillende delen van dit boek.
Algemeen
• www.milieucentraal.nl
• Organisatie voor duurzame energie ODE
(www.duurzameenergie.org/18-Algemeen)

de spelers
Biomassa
• www.zelfenergieproduceren.nl
• www.milieucentraal.nl
Energienotaloze woningen
• www.energiesprong.nl
• www.huisvolenergie.nl
• www.netwerkconceptueelbouwen.nl/ en daar
doorklinken op "nul op de meter".
• www.nianesto.nl
• www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl
SDE+ subsidie
• www.agentschapnl.nl/nl/node/100152

Wind
• Nederlandse overheid
(www.windenergie.nl)

2010

• Henricushoeve, Boer zoekt Buur
• TexelEnergie
• Mijnwaterproject Heerlen
• Lokale Enerzjy Ferwerderadiel
• Vakantiepark Bronsbergen met smart
grid
• Onze Energie
• Amelander Energie Coöperatie
• Stoere Houtman Energy Company
• Duurzame mobiliteit: fiets
• Duurzame energiebedrijf DEVO
• Biologische groentekwekerij BiJO
V.O.F. Jonker
• Energiebedrijf Thermo Bello BV
• Veerboten op lokale plantaardige olie
• Coöperatie Deltawind
• Samenwerken in ‘Kennemerwind'
• Schoonschip
• Ecopark Waalwijk
• Biomassa-installatie Beetsterzwaag
• Hoe de Maas de Maastoren verwarmt
en koelt
• Energie van BoerENbuur
• Zaanse Energie Kooperatie
• Ecofys: kleinschalig biogas uit afval
• Energiecoöperatie Biesland
• De Noordhollandse Energie
Coöperatie

2011

• Thermo Bello
• Microferm
• Zonne-energie in Oosterhesselen UA
• Onze Energie
• ITC Holland Transport BV
• EnergieHerbergen
• Duurzame Wijken - Project
Sieradenbuurt
• Groene Energiebank Salland BV
• boerZOEKTbuur - Henricushoeve
• boerENbuur
• Energie-uitwisselingsstation
Diepenvoorde
• DEVO
• Aardwarmteproject Pijnacker
• Stadsverwarming 2.0
• ZonVAst / Zelf Investeren Zonneenergie
• “Schoonschip”
• Beheervereniging ‘Doorzon’
• Greenportkas Sunny Tom
• De (energie)Schone Houtvrouw
• Ontzorgplan Amelander Energie
• Haal je Energie uit Biesland

172 172

• Elk woonhuis zijn eigen muisstille
Windturbine (0-5dB)
• Samenwerking voor warmte uit de
kou
• TexelEnergie
• Grunneger Power
• De Noordhollandse Energie
Coöperatie
• MENSenergie
• Eemflow Energy
• Xpositron Solar
• Oostereiland in Hoorn
• Zoneco - “ de energietuin van Ruud
Koornstra”
• Heetec
• Waardevolle Wind
• Energie U
• deA - Duurzame Energie Apeldoorn
• De coöperatieve Zutphense Energie
Transitie (ZET)
• Het Nieuwe Landgoed SEVENTH
• De-on
• Spoorzone P.V.
• Strijp S Eindhoven

2013

• Duurzaam Dorp Diemen
• Energiebesparen van A tot Z
• Energie Coöperatie NoordseVeld
• Triple Hotfill
• Duurzaam Diekendamme
• Groenkerk
• Koepelproject lokale
energiecoöperaties Zuidoost-Brabant
• SAMEEN
• VEC-LRM coalitie Noord Holland
• Wetering Duurzaam
• Coöperatie Bergen Energie
• Co2 Reductie
• Zonnighuren
• Evergreenergy
• Zonnepanelen voor medewerkers op
een dak van Waternet
• Gloei!
• Gestuurde kustverdediging
• Pakhuis Noorderhaven
• Groen Zonnig Houten
• Herman de Zonnestroomverdeler
• Zon Op School NSV2
• Energiegarant: het energiebedrijf
met energiebesparen als doel
• 6 passiefwoningen Borne
• Energie Dongen
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• Zevenheuvelenloop veroorzaakt
duurzame kettingreactie bij
Nijmeegse scholen
• REloadIT
• Zonnepanelen gemeente NederBetuwe
• Regionaal Duurzaam, investeer in
uw regio
• Energie neutraal wonen
• De Energierijke Stad
• Energiecoöperatie De Eendracht
Makkinga e.o.
• Winkels geven gratis Warmte
• Oneness Care Solar project
• Zon op dak Praxis doorleveren aan
individuele bewoners GWL-terrein
• Biomassa doe-het-zelf
• Permanente duurzaamheids’Hub’
Power2Nijmegen
• Duurzaam Rendement initiatief
Oegstgeest
• Power2Nijmegen
• Delen is vermenigvuldigen
• Zon op Schulpstet
• Duurzame Energie Ramplaan
• LEASE A JEANS
• Coöperatie Zon@school
• Eemstroom – Energiecoöperatie
Amersfoort
• Mini Rondeel Eiland, Zuidas,
Amsterdam
• Breda: ZonneWIJde
• Duurzaam groen
• PV-privé, een vijfstappenplan voor
werkgevers
• Groen licht voor Amsterdam RAI
• Stichting Zonne-energie Wageningen
• Schoonschip
• Gemeente Hilvarenbeek, boordevol
energie
• Factor 30
• Eerste Cradle to cradle woning van
Nederland
• Grootschalige zonne-energie bij 124
huurwoningen
• Leidse Zonnemunten voor Leiden
Cultuurstad
• Zuiderlicht
• Het Activate The North pole
scholenspel
• DC-Decent Decentraal
gelijkspanningsnet in de tuinbouw

Een kleine app voor Floris,
een grote
voor duurzaamheid.
Natuurlijk willen wij met reuzenpassen richting een écht duurzaam Nederland. Maar de eerstvolgende grote stap
zou wel eens een heel kleine kunnen zijn. Een die in je hand past. Want via een simpele app bedient Floris de
E-thermostaat van Essent gewoon met z’n smartphone. Waar hij ook is. Op deze manier houdt hij zijn verbruik
optimaal in de hand. En zo zet Floris zelf, heel eenvoudig, weer een stapje richting een écht duurzame toekomst.
Dat noemen wij smart energy. En daar geloven wij in. Bekijk het verhaal van Floris op essent.nl/duurzaam.

Weer een stapje dichter bij
écht duurzaam.
E-thermostaat

Essent levert.

Hester van Dijk

Presentator BNR Duurzaam en dagvoorzitter
Hesterfvandijk@gmail.com

www.deduurzamedagvoorzitter.nl

op weg naar duurzame
energievoorziening
Alliander zorgt voor een betrouwbaar en veilig
Alliander zorgt voor een betrouwbaar en veilig
transport van energie naar huishoudens en
transport van energie naar huishoudens en
bedrijven in Nederland. En wij dragen – ook op
bedrijven in Nederland. En wij dragen – ook op
lokaal niveau - actief bij aan een duurzame
lokaal niveau - actief bij aan een duurzame
energievoorziening.
energievoorziening.

In verbinding

en wonen. Samen met partners willen wij het gebruik
Steeds meer klanten willen bewuster omgaan

van lokale duurzame energie steeds verder uitbereiden.
met hun energie. Wij gaan graag in dialoog met
initiatiefnemers op wijk- of blokniveau die
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duurzame energie willen realiseren. Zo blijven

Steeds meer klanten willen bewuster omgaan met hun
wij in verbinding met onze omgeving.

Lokale energieproductie
Lokale energieproductie
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Het energielandschap verandert. Met zonne-panelen,
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windmolens en biogas groeit het aandeel van duurzame
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energie. Lokaal wordt deze energie opgewekt.
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Bijvoorbeeld door eigenaren van een windmolen of
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boeren die biogas produceren uit mest of afval.

betrouwbare energievoorziening kunnen realiseren.

Het energielandschap verandert. Met zonne-
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van duurzame energie. Lokaal wordt deze energie
opgewekt. Bijvoorbeeld door eigenaren van een

windmolen of boeren die biogas produceren uit
mest of afval. Alliander ondersteunt deze

Alliander ondersteunt deze duurzame initiatieven
duurzame initiatieven actief met kennis.

actief met kennis. Wij werken mee aan een groot
Wij werken mee in projecten van onder meer

aantal projecten met lokale betrokkenen. Liander werkt
Amsterdam Smart City, Smart Power City

in het Haarlemse Blok voor Blok project samen met

Apeldoorn en de Stedendriehoek. Ook werken we

bewonersinitiatieven om tot energiebesparing te komen.
mee aan projecten voor elektrische vaartuigen in

In Lochem wordt gewerkt aan de haalbaarheid van
Friesland en het pilotproject ‘groen gas’ in het

een zonnepark.Doel is de opgewekte energie via een
Gelderse De Marke. In de provincie Flevoland

intelligent net te distribueren naar de eindverbruikers
werken we mee aan een plan voor een regionaal

in deze gemeente. In het centrum van Amsterdam

duurzaam energiebedrijf. Samen met partners

wordt een klimaatneutraal gebied gerealiseerd via een
willen wij het gebruik van lokale duurzame

energetische koppeling tussen de Houthaven, industrie
energie steeds verder uitbereiden.

Wij ondersteunen ook overheden, bedrijven en

op wijk- of blokniveau die duurzame energie willen

corporaties bij lokale initiatieven. Wij geloven dat
we alleen door samenwerking een duurzame en
betrouwbare energievoorziening kunnen
realiseren.

Alliander

Netwerkbedrijf Alliander bestaat uit de bedrijfsAlliander
onderdelen Liander, Endinet en Liandon. De

Netwerkbedrijf Alliander bestaat uit de bedrijfsnetbeheerders Liander en Endinet zijn
onderdelen Liander, Endinet en Liandon.
verantwoordelijk voor het transporteren van
De netbeheerders Liander en Endinet zijn
elektriciteit naar 3,0 miljoen klanten en gas naar
verantwoordelijk voor het transporteren van
2,6 miljoen klanten. Liandon ontwerpt en beheert
elektriciteit naar 3,0 miljoen klanten en gas naar
complexe energie-infrastructuren.
2,6 miljoen klanten. Liandon ontwerpt en beheert
complexe energie-infrastructuren.
www.alliander.com

www.alliander.com
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De P-NUTS Awards 2013
zijn mede mogelijk gemaakt door:

Notities

ORANJE ENERGIE

ASN Bank
Greenchoice
Platform 31
Qurrent
Mediapartners:
Energeia,
Energie+
new-energy.tv
Ook met support van:
Diversion

e-Decentraal

gemeente Amsterdam stadsdeel Zuid
KNHM, WISE

192

COLOFON
Boekpartners HIER opgewekt en Wij krijgen Kippen
en uitgever NEWNRG bedanken iedereen die aan de
totstandkoming van dit boek heeft meegewerkt.
In het bijzonder de lokale duurzame energie-initiatieven,
onze gidsen voor lokale duurzame energie. Dankzij hen,
en dank zij alle andere spelers op het gebied van lokale
duurzame energie, krijgt de energietransitie vaart. Ook
met dank aan Ivo Opstelten van Platform 31 en Ika ter Haar
voor hun bijdragen aan het hoofdstuk Technieken.
Redactie
Triple I-S – Anne Stijkel, Siward Zomer en Frank Boon
HIER opgewekt – Katrien Prins en Marieke Wagener
NEWNRG – Pauline Westendorp
Purpura pure pr – Layana Mokoginta en Carolina Pestman
Tekstcorrector
Aukje Bezeij
Eindredactie en coördinatie
Purpura, pure pr
Ontwerp en realisatie
Werf3
Drukwerk en afwerking
Drukkerij Raddraaier
Uitgever
NEWNRG
1e druk – april 2013
Naar een idee van Pauline Westendorp, Maarten Bruns en
Layana Mokoginta
ISBN: 978-90-817099-0-3

BEDANKT!
Zoveel inspirerende burgers,
mensen bij bedrijven, overheid
en instellingen. Zoveel energie en
zoveel kennis. Teveel om op te
noemen - met het risico iemand
van jullie te vergeten.
Daarom dank aan jullie allen die het
speelveld van lokale duurzame
energie in Nederland versterken!
Dank

Alles uit deze uitgave mag overgenomen worden conform het non-

commercial, share alike principe en het 'ere wie ere toekomt' principe
(bronvermelding). Wij hebben zo zorgvuldig mogelijk gecheckt of

het gebruikte beeldmateriaal vrij is van copyright en waar nodig de

eigenaren om toestemming gevraagd. Mocht u vragen hebben over

het gebruikte materiaal en/of bronvermelding, neem dan contact op
via info@newnrg.nl.
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