REGIO’S IN DE SPOTLIGHTS

P-NUTS AWARDS 2015

★ 527

Lokale bron
Lokale productie
Lokale afzet
Meerdere afnemers
Duurzame bron (aarde, wind, zon of biomassa)
Afnemers hebben 51% van de zeggenschap over het energiebedrijf
Energie voor verwarming
Energie voor warm tapwater
Energie voor koken
Energie voor koeling
Energie voor elektriciteit
Energie voor brandstof voor vervoer
Rechtspersoon is opgericht/bedrijf is in werking
Kostendekkend met een winstpercentage voor continuïteit
Kennis delen / bewustwording
Besparen
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Voorwoord
gezamenlijk belang. En door daaraan te werken
dienen we het maatschappelijk belang. Dat is wat
al die koplopers en voorlopers, veelal pro deo en
naast hun baan, in feite hebben gedaan en nog
doen.

“Kun jij ons helpen met over de bühne te brengen
waarom het zo belangrijk is dat we met elkaar
– organisaties van inwoners, ondernemers,
overheden, onderwijs – vaart maken met de
energietransitie? We willen blijven geloven dat het
twee voor twaalf is, maar eigenlijk is het al twee
over twaalf. Hoe kunnen we overbrengen dat het
menens is?” Deze noodkreet onderstreepte het
verzoek om het voorwoord te schrijven van dit
P-NUTS boek.

Maar...
De duurzame energiebeweging ontgroeit
momenteel de pioniersfase en komt in een
volgend stadium terecht. In zo’n overgangsperiode
knarst en kraakt het. Energiecoöperaties die
doorgroeien van enkele tientallen naar vele
honderden leden; gemeenten en provincies
die hun rol willen spelen in de energietransitie
en de samenwerking zoeken met initiatieven
van burgers en bedrijven op dit terrein;
ondernemers die hun duurzame energieconcept
zien doorbreken in de markt en goed opgeleide
medewerkers nodig hebben, die er veelal (nog)
niet zijn; een rijksoverheid die nog steeds
transitiebeleid voert met de handrem op en de
regelgeving uit de vorige eeuw veel te traag
aanpast aan wat nu nodig is. Het zijn allemaal
ontwikkelingen en omstandigheden die vragen
om een professionele aanpak. Met alleen werken
in het weekend en de avonduren, krijgen de vele
vrijwilligers het werk niet meer gedaan. Veel van

Als eerste juryvoorzitters van de P-NUTS Awards,
samen met mijn vrouw Herma in 2010 en 2011,
leenden we ons graag voor het in de schijnwerpers
zetten van de voorlopers en koplopers van de
lokale duurzame energiebeweging. Omdat
deze pioniers ons laten zien hoe we kunnen
overstappen naar een schone energievoorziening
en omdat zij zich met veel passie,
doorzettingsvermogen, inspiratie en optimisme
inzetten voor een betere wereld voor ons allemaal.
Thema van deze vierde editie van de P-NUTS
Awards is ‘Regio’s in de spotlights’ – met als
ondertitel ‘goed begrepen eigen belang’. Want,
aldus de organisatoren, samen werken aan schone,
duurzame, zelfvoorzienende energieregio’s is in
een ieders eigen belang. Gedeeld eigen belang is
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En ja, er is haast geboden. We moeten veranderen,
en snel. De enige manier om dat te doen, is samen.
Daarom is het belangrijk om het momentum te
pakken en verder en intensiever met elkaar op
te (blijven) trekken – ondernemers, overheden,
onderwijs en organisaties van burgers.

de pioniers zijn moe en sommige zelfs omgevallen.
Er moet een professionaliseringsslag komen en
werkorganisaties met betaalde medewerkers.
Technisch geschoold personeel is schaars en
werknemers moeten opgeleid worden om met
de nieuwe technieken aan de gang te gaan.
Banken moeten het aandurven in de vele nieuwe
coöperaties en ondernemers te investeren.
Gemeenten moeten het aandurven garanties en
vergunningen af te geven voor nieuwe projecten
en de regering moet durven te volgen en ruimte
maken.

Een schone gezonde leefomgeving is in ons aller
belang. Dat belang moeten we allemaal gaan
dienen, zowel professionals als vrijwilligers.
We maken een kans als we goed en slim
samenwerken. En dat is in ons gezamenlijk eigen
belang.

Ook in het licht van geopolitieke ontwikkelingen
is het in een ieders belang dat we onze toekomst
vorm geven op basis van, zoveel mogelijk in eigen
land geproduceerde, schone energie. Gelukkig
groeit het aantal projecten en initiatieven, evenals
het besef dat de oplossing voor een schone en
gezonde leefomgeving niet alleen ligt bij schone
opwek van energie, maar ook in het terugdringen
van energieverbruik, het stimuleren van
duurzaam renoveren, de ontwikkeling van slimme
apparaten en distributienetwerken. Steeds meer
partijen werken daaraan, vanuit verschillende
achtergronden, met elkaar samen. Kijk alleen al
naar al die nieuwe, mooie inzendingen in dit boek.

Herman Wijfels
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LOKALE DUURZAME ENERGIE
NAAM PROJECT

GEREALISEERD
Zonnepark Westeinde
Wocozon
Niet bij bomen alleen
Testrijders

Energiescan.nu
Ecopower
Duurzaam initiatief monumentaal pand De Hallen
ZonneWIJde
Loenen Energie Neutraal
Zon op Gemeentedak

Coöperatie Bergen Energie
EnergieAmbassadeursTOP
Samen Zon in Belgisch Park
Groen Zonnepark
Tegenstroom voor Ymere
Plushuis inspireert tot meer!
Widar in de zon
Energie in de Merenwijk

Noordelijk Lokaal Duurzaam energie

Burgerwindturbine
Zonnenpanelendelen
Coöperatieve vereniging Almeerse Wind U.A.
Energieke Sportverenigingen
Vandebron Zonnecollectief
Amsterdam Vehicle2Grid
Natuurlijk ventilatiesysteem brede school Het Dok
Opa en Oma zon
Vereniging Duurzaam Balinge
iPhone On Wheels
Energie Gilze Rijen
Urban Earthship Alkmaar
Duurzaam Hoonhorst - Houtgestookte dorps CV
Het Groenste Idee van Haarlemmermeer 2013
Hilversum Verbonden
Energiek!
Tel de Zon
Nul op de Meter
BAS Nederland - Weg naar Nul
Solyluna
Powermatching City
De Energietransitie van Onderaf
Nieuwe Energie Zonnecentrale Leiden

Energieke Bottomup in Lage Landen
Holland Eco Finance
Ecodorp Boekel
PBL beleidsstudie Energiecoöperatie
geWoonboot
Pek Ecostroom
ECOREACH – ecological research in architecture
BUURTzoektWARMTE
3x3 wordt 10
Innozaam Coöperatie U.A.
De Groene Reus Cooperatie U.A

PLAATSNAAM
Leeuwarden
Hoek van Holland
Bos in Kagera
van Rotterdam tot
Arnhem en Nijmegen
Boekel
Amsterdam
Breda
Loenen
Almere/Uithoorn/
Amstelveen/Lelystad
Bergen
Utrecht
Scheveningen
Lemelerveld
Haarlemmermeer
Ede, regio Food Valley
Delft
Leiden
Neer
Almere
Borsele
Amsterdam
Oegstgeest
Den Burg
Balinge
Gilze en Rijen
Alkmaar
Hoonhorst
Haarlemmermeer
Hilversum
Utrecht

Utrecht
Hoogkerk
Leiden
Boekel
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Dronten, Zeewolde,
Lelystad en Almere
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LOKALE DUURZAME ENERGIE
NAAM PROJECT

GEREALISEERD
Festival Mundial: lokaal energieneutraal
Buurtenergiewinkel
De Stroomfabriek
Zonnestroom Mijnplein
Energiecoöperatie Zuiderlicht
Warmtewandelingen – WSWonen ZUID
‘0M! Samen naar Nul op de Meter’
Mijngroeneapp
Besmettelijke Buurtkracht 2.0
Oranje Energie –Team Metropoolregio Amsterdam
Innovatieve Modeshow Warme Truiendag 2016
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Stukje Nieuwbouw Windpark
‘Local Energy Saving Support (Less)Fatima’
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Hoom
Mijnwater, duurzaam hybride energienetwerk Heerlen
Tilburgse Klimaataanpak 2013-2020
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Friesland

ZONNEPARK WESTEINDE

Leeuwarden

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
De Leeuwardse wijk Westeinde - 1750 woningen, ca. 3800 inwoners - werkt
aan een zonnepark met 10.000 panelen op een deel van het tracé van de
N383 dat aan de wijk grenst. De omgevingsvergunning is toegekend en het
bestemmingsplan aangepast. Het zonnepark is goed voor de energiebehoefte
van 800 woningen.
Doel
Een energieneutrale wijk, ruimte bieden voor
experimenten en werkgelegenheid stimuleren.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

ontvangt de coöperatie een vast bedrag
voor duurzaamheidsprojecten in de wijk.
Marktverkenning wees uit dat er voldoende
interesse is voor exploitatie van het park onder
deze voorwaarden.

Context
De nieuwe westelijke invalsweg maakt de
oude snelweg richting Harlingen overbodig. De
Werkgroep Duurzaam Westeinde nam in april 2014
contact op met provincie Fryslân en gemeente
Leeuwarden om te onderzoeken of het plan vanuit
de wijk, een grootschalig zonnepark, kans maakte.
Inmiddels is het bestemmingsplan aangepast
en de aanvraag SDE+-subsidie (3-11-2014) in
behandeling. ‘Zonnepanelen op je dak’ waar
nu 100 woningen aan meedoen, startte in 2013.
Andere projecten zijn 60 geïsoleerde woningen,
en het ‘kierenproject’. Spouwmuurisolatie zit in de
pijplijn en zodra de financiering rond is, start het
project Gebieden Energie Neutraal, om nog meer
wijkbewoners te betrekken.

Professionaliteit
Het bestuur bestaat uit zeven vrijwilligers,
enthousiaste wijkbewoners met verschillende
achtergrond, kennis en kundigheden. Exploitatie
gebeurt door een marktpartij met ervaring. Het
beheer van de opbrengsten wordt, waarschijnlijk,
in een stichting ondergebracht. Voor aanvragen
voor een bijdrage in de financiering van projecten
wordt juridisch advies ingewonnen. ECW wordt
o.a. geadviseerd door Ús Koöperaasje, de Friese
koepelorganisatie voor lokale initiatieven.
Exploitatie
Opbrengst 10.000 panelen is 3.000.000 Wp. Yield
is 860 kwh/Kwp. Capex 3 3.350.00,– = per Wp 3
1.108,–.
Opex 3 65.676,– (in de grondpacht is de
voorinvestering voor de netaansluiting door de
provincie verdisconteerd). Er is rekening gehouden
met degeneratie van de panelen waardoor de
baten enigszins dalen. Uitgangspunt t.a.v. de
lasten is 2% inflatie per jaar. Rendement op het
eigen vermogen is 9,6% na jaarlijkse bijdrage aan
ECW.

Organisatievorm
Energie Coöperatie Westeinde U.A. (ECW) met
inmiddels 100 leden.
Financiering
De business case is gebaseerd op de SDE+
subsidie. Aanbesteding gebeurt via de provincie.
De inschrijver brengt 25% eigen vermogen in.
30% (achtergesteld) wordt gefinancierd door
het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE), opgezet
door de provincie. De overige 45% is bankkrediet.
Totale financieringsbehoefte is 3 3.350.000,–.
Gunningsvoorwaarden, door ECW ingebracht, zijn
o.a. ruimte voor educatie, innovatie, participatie
via certificaten voor wijkbewoners. Jaarlijks

W.J.P. Bergsma,

penningmeester ECW

www.ecwleeuwarden.nl
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Energiebron en techniek
Zonnepanelen, oost/west gelegd om de
beschikbare grond beter te benutten en
piekopbrengsten te voorkomen.

15

Zuid-Holland
Hoek van Holland

WOCOZON

★ 11

★ ★ ★
Iedereen in Nederland heeft recht op zonnestroom, ook huurders.
Woningeigenaren kunnen zelf zonnepanelen kopen, maar huurders met
een beperkte beurs niet. Stichting Wocozon wil alle bewoners van sociale
huurwoningen in Nederland laten profiteren van zonnestroom en bijdragen
aan woonlastenbevriezing voor huurders.
Context
In Nederland zijn circa 1,1 miljoen grondgebonden
huurwoningen, waarvan Wocozon de komende
tien jaar 10% wil voorzien van zonnestroom. Wocozon financiert dit zelf, er is geen investering nodig
van woningcorporaties of huurders. Wocozon is
low-profile begonnen met het opbouwen van het
netwerk, pilots en robuuste financieringsconstructies. In 2015 vindt de opschaling plaats. Hierbij
wordt Wocozon ondersteund door stichting DOEN.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Roland van der Klauw
www.wocozon.nl
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Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Doel
Geen (financiële) drempels voor zonnestroom voor
woningcorporaties en bewoners.
• Bewoners van (grondgebonden) corporatiewoningen krijgen een dak vol met zonnepanelen.
• Wocozon financiert voor 100% waardoor geen
investering nodig is van een woningcorporatie of
bewoner.
• Geen risico’s zijn voor huurders en geen woonlasten verder stijgen. Huurders betalen alleen voor
de daadwerkelijk opgewekte stroom een vaste
prijs van 3 0,185 per kWh. Deze prijs is vast zolang
men er blijft wonen.
• Huurders besparen met een prijs van 3 0,185
per kWh –3 0,04 lager dan normaal – ongeveer
3 100,– per jaar. Dit voordeel loopt verder op als
stroom duurder wordt.
• Woningcorporaties hebben 100% zeggenschap
(via 80% benoeming bestuursleden in de stichting Wocozon).
• Er is geen winstdoelstelling, eventueel rendement wordt geherinvesteerd in lokale/regionale
duurzame projecten gerelateerd aan sociale
huurwoningen.
Organisatievorm
Wocozon is een stichting met een 100% dochter
(Wocozon BV) voor de operationele activiteiten.
Lokaal/regionaal kent Wocozon weer 100%
dochters die contractpartner zijn voor woning-
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corporaties, financiers en uitvoerders. Wocozon
kent de vier lokale dochters (Wocozon Rotterdam,
Noord-Brabant, Utrecht en Overijssel) en is daar
projecten gestart. De stichting wordt bestuurd
door de deelnemende woningcorporaties en de
lokale Wocozonnen hebben een lokale raad van
toezicht. Kennisdeling is daardoor verankerd in de
structuur. Daarnaast participeert Wocozon in TKI
Energo (topinnovatie sector energie, gebouwde
omgeving).
Financiering
Wocozon wordt gefinancierd door Bank Nederlandse Gemeente (80%). De resterende 20% komt
per provincie via energiefondsen of privaat /
crowdfunding. Hiermee is voldoende funding en
schaalgrootte om de ambitie van 110.000 woningen (of meer) in de komende 10 jaar te realiseren.
Professionaliteit
Wocozon is geïnitieerd door NRG031 (via Waifer
een spin-off van TNO). NRG031 (Energie nul in
NL) heeft als core business duurzame initiatieven
financierbaar te maken. Deze kennis wordt ingezet
bij Wocozon. Wocozon is geen energieleverancier.
Exploitatie
In de voorgaande jaren is circa 3 300.000,– geïnvesteerd in de opbouw. Voor 2015 zijn 5000 woningen voorzien, dit geeft een kapitaalbehoefte van
ongeveer 3 20 miljoen. De ambitie om 100.000
woningen te voorzien vergt een investering van 		
3 400 miljoen.
Regio
Wocozon werkt door heel Nederland, met regionale dochters per provincie of grote stad.
Energiebron en techniek
Wocozon richt zich uitsluitend op zonnepanelen
voor huurwoningen.

Bos in Kagera

NIET BIJ BOMEN ALLEEN

Tanzania

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Stichting WakK werkt in Kagera, een uithoek van Tanzania. WakK stelt
gratis jonge boompjes beschikbaar. Iedereen die bomen plant, mag deze zelf
houden. Iedereen die plant, krijgt een contract. Wie een boom kapt, moet op
eigen kosten drie nieuwe bomen planten. De interesse is enorm toegenomen,
mede door goed werk van lokale partners. Iedereen ziet dat een volwassen
boom flink geld oplevert. De aanplant van 10 jaar geleden levert nu al geld
op, omdat Kagera twee groeiseizoenen kent. Mensen verwerven zo hun eigen
inkomen en bouwen zelfvertrouwen op.
Context
Mijn vrouw en ik komen sinds 1979 in Kagera, ons
tweede vaderland, waar 400.000 vluchtelingen
allemaal op hout kookten. Veel grond in Afrika is
uitgeput door houtkap en het in brand steken van
land. Er is geen hout meer om mee te koken en
geen geschikte grond om voedsel te verbouwen.
Stichting WakK bestaat nu 10 jaar en werkt samen
met lokale NGO’s en kerken.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Jos Duindam

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Organisatievorm
Een kleine stichting die samenwerkt met:
• Radio Fadeco, 9 miljoen luisteraars. Zelf actief
met het distribueren van boompjes.
• GEPAT. Professor Aurelia Kamuzora ondersteunt
met hart en ziel het doel van WakK: een groen
Kagera. Scholieren verdienen met het planten
van 100 bomen een zonnelamp zodat zij 		
‘s avonds kunnen studeren.
• St. Therese sisters planten bomen rondom
hun kloosters, beheren scholen en zorgen dat
weeskinderen met geld van WakK naar school
gaan.
• Bisdom Bukoba stelt arme mensen in staat hun
eigen bos te planten; een mooie inkomstenbron.
Financiering
Hoofdsponsor Greenchoice financiert het grootste
deel door compensatie van gasverkoop met
aanplant en bescherming van bos, we hebben
een contract om voor 2018 twee miljoen bomen
te planten. WakK geeft daarnaast certificaten uit.

www.stichtingwakk.nl
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Een certificaat van 3 100,– betekent 1800 bomen
om je CO2-voetstap te verkleinen. Soms krijgen we
bijdragen van organisaties zoals ASN-foundation
en Hellemans consult.
Professionaliteit
In Nederland zijn geen betaalde krachten. Al
het geld gaat naar bomen. Lokale mensen die in
de boomkwekerijen werken krijgen wel salaris.
Lokale NGO’s steken ook geld in de projecten. Door
jarenlange ervaring en omdat we Swahili spreken,
hebben we goede ingangen. Alles valt of staat bij
betrouwbare, bekwame partners ter plekke.
Exploitatie
Met naaldhoutbomen brengen we
verwaarloosde landerijen weer in productie.
Iedere initiatiefnemer is baas over zijn/ haar
bos. Alle initiatieven worden geregistreerd
en gecontroleerd, meestal door de kerk. Een
volwassen boom levert tot 3 75,– op, gelijk aan een
maandsalaris (ca.150.000 shilling).
De boseigenaren voorkomen dat land ‘verbrand’
wordt en wanneer de grond tot rust gekomen
is, krijgen lokale boomsoorten weer een plekje
waardoor waardevol bos ontstaat en erosie geen
kans krijgt. Het bos neemt CO2 op en stoot O2 uit,
wat zorgt voor klimaatverbetering.
Energiebron en techniek
Nieuwe aanplant bossen. Hout was zo schaars
geworden dat Kagera een ramp voor ogen stond.

snelweg A15

van Rotterdam tot Arnhem
en Nijmegen

TESTRIJDERS

★ 11

★ ★ ★ ★ ★
Project Testrijders maakt elektrisch rijden en autodelen toegankelijk en
zichtbaar. 35 Testrijders, één uitdaging. Wie verhuurt zijn elektrische auto
het vaakst en bouwt het grootste stroomnetwerk? Testrijders rijden 100%
elektrisch en delen hun auto met vrienden, collega’s en onbekenden. Degene
die na een jaar de meeste mensen in de auto heeft gekregen, wint de
Testrijders Team Trial. Testrijder-auto’s zijn te huur via SnappCar.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Testrijders komt voort uit Project A15 van Natuur
& Milieu en Milieudefensie en wordt mede
mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode
Loterij. Project A15 wil in 2015 40.000 mensen
in elektrische deelauto’s laten rijden, op stroom
van windmolens en zonnepanelen uit het gebied
rond de A15. 35 testrijders laten mensen kennis
maken met elektrisch rijden en autodelen door
een Nissan LEAF te leasen en deze te delen met
anderen. Zo stimuleren we de overstap naar een
elektrische auto of naar autodelen. Testrijders
is een zeer divers gezelschap. De gemeenten
Arnhem en Nijmegen zijn twee van de ‘testrijders'
en delen de Nissan LEAF met ambtenaren,
wethouders en burgemeester. Ook ROC Nijmegen,
bedrijvenparken, een biologisch landbouwbedrijf,
ondernemers en particulieren maken deel uit van
het testrijdersteam.
Organisatievorm
Testrijders wordt georganiseerd door ProjectA15,
samen met Nissan, SnappCar, Lease2move,
Leaseplan, Bochane en VKV-Groep. De gemeenten
Rotterdam, Arnhem en Nijmegen ondersteunen
het project.
De 35 Testrijders zijn zelf verantwoordelijk voor het
vinden van nieuwe huurders.

Tom Groot

www.projecta15.nl/testrijders

Financiering
Testrijders betalen een aantrekkelijk maandelijks
leasetarief om in de LEAF te kunnen rijden. Zij
kunnen dit deels terugverdienen door de auto te
verhuren aan anderen via SnappCar. Testrijders
bepalen zelf de hoogte van de huurprijs. Daarnaast
krijgt ProjectA15 een bijdrage van de Nationale
Postcode Loterij.
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Professionaliteit
Geen betaalde werknemers. ProjectA15 biedt
met haar partners een scherp leasetarief zodat
deelnemers elektrisch rijden kunnen ervaren.
Op een online platform delen Testrijders en
huurders hun ervaringen. Resultaat na 1 jaar:
• 35 elektrische auto’s met gemiddeld 15.000 km
per jaar: 525.000 schone, uitstootvrije kilometers,
13 rondjes om de aarde (!).
• Meer dan 2000 keer zijn auto’s gedeeld, 400 keer
via SnappCar.
• Waardevolle informatie over autodelen en
elektrisch rijden.
• In Rotterdam hebben twee huurders een Nissan
LEAF gekocht door hun Testrijders-ervaring.
Exploitatie
Kosten één jaar Testrijder: 3 5.000,–.
Opbrengsten: 3 25,– tot 3 30,– per verhuur.
Jeroen Prinsen, winnaar van de Rotterdamse groep
Testrijders, verhuurde het afgelopen jaar 90 keer
via SnappCar. Hiermee verdiende hij ruim 		
3 2.000,–; vooral als poolauto via de huurders in
zijn bedrijfsverzamelpand.
Energiebron en techniek
Nissan LEAF is 100% elektrisch. Vragen als: “Vind
ik snel genoeg een laadpaal? Haalt mijn accu
meer dan 100 kilometer? Horen mensen mij wel
aankomen in zo’n stille auto?” worden aan den
lijve ondervonden. Alle ervaringen worden gedeeld
op de website. Meer dan 200 ambtenaren van
provincie Gelderland hebben een reactie en foto
achtergelaten: www.projecta15.nl/testrijders/
arnhem/33

Noord-Brabant
Boekel

ENERGIESCAN.NU

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Energiescan.nu: Uw besparing begint hier!
Zuinig omspringen met energie is een bijzonder actueel thema. Of u nu
vanuit milieuoverwegingen of uit financiële motieven wilt besparen op uw
energieverbruik: de mogelijkheden zijn legio! Er zijn zelfs zoveel aanbieders
en opties dat veel particulieren en bedrijven ‘door de bomen het bos’ niet
meer zien.
Om toch snel, goedkoop en concreet inzicht te krijgen in uw besparingsmogelijkheden maakt u gebruik van Energiescan.nu: De nieuwe online module
die u snel, objectief en volledig inzicht geeft in uw huidige energieverbruik en
alle mogelijke besparingen daarop.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Een energieleverancier wilde zijn klanten helpen
door een energiescan aan te bieden. Omdat
een scan duur is voor particulieren en bedrijven
heb ik hem online gemaakt. Energiescan.nu is
laagdrempelig en volledig en laat gebruikers
zien welke mogelijkheden er zijn om energie te
besparen. Daarnaast helpt Energiescan.nu ook
met de juiste en nieuwste diensten en producten
en geeft het garanties. Energiescan.nu is een
commercieel bedrijf met als doel laagdrempelig
inzicht geven en hulp bieden bij energie besparen.
Door onze experts wordt vastgesteld waar
particulieren en bedrijven kunnen besparen.
De klant ontvangt een compleet energierapport
van A-tot-Z.
Organisatievorm
Energiescan.nu is een eenmanszaak en werkt in
heel Nederland en België.

Dennis Vogels

Financiering
Energiescan.nu is gefinancierd uit eigen middelen.

www.energiescan.nu

Professionaliteit
Energiescan.nu werkt met experts en met
gespecialiseerde bedrijven. De experts stellen
vast waar bedrijven en particulieren energie
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kunnen besparen. De klant ontvangt een
compleet energierapport, inclusief kosten,
besparingsmogelijkheden, terugverdientijden
en subsidiemogelijkheden. Energiescan.nu
ondersteunt ook installatiebedrijven, gemeenten,
woningcorporaties en bedrijven met het verzorgen
van een complete en onafhankelijke energiescan.
Exploitatie
Een energiescan voor particulieren kost 3 30,– incl.
BTW.
Bedrijven betalen online 3 75,– excl. BTW.
Energiescan Plus kost 3 450,– excl. BTW. Hiervoor
maakt een adviseur een compleet stappenplan om
energieneutraal te worden.
Energiebron en techniek
Energiescan.nu helpt met besparen op inkoop,
isolatie, warmte, verlichting, etc. Energiescan.
nu verzorgt de juiste en nieuwste diensten en
producten en geeft garanties op de berekeningen.
De online tool van Energiescan.nu ondersteunt
al verschillende initiatieven. Zo zien
energiecorporaties bijvoorbeeld wat de energiebespaarmogelijkheden zijn van hun leden en
kunnen zij hun leden nog beter adviseren en
helpen.

België

ECOPOWER

★ 11

★ ★ ★ ★ ★
De Belgische energiecoöperatie Ecopower ontwikkelt projecten voor hernieuwbare energie waarbij de burgers mede-eigenaar zijn van 14 windturbines, 3 waterkrachtinstallaties, 1 installatie voor biomassa, 323 PV-installaties
en 1 pelletsfabriek. Ecopower levert jaarlijks ca. 100 miljoen kWh groene
stroom. 50% van eigen projecten en 50% van lokale projecten waarvan het
duurzame karakter gegarandeerd wordt. Ecopower levert stroom aan 40.000
coöperanten, 1.5% van de Vlaamse particuliere markt.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Ecopower is 18 oktober 1991 opgericht met
leningen voor de bouw of restauratie van kleine
waterkrachtcentrales. De financiering gebeurde
bewust door het samenbrengen van kleine
geldsommen van zo veel mogelijk gemotiveerde
aandeelhouders.
In 1995 deed Ecopower mee aan de openbare
aanbesteding voor het windmolenpark van
Zeebrugge. Helaas eindigden we op de 3e
plaats. De motor voor de doorstart was het
windenergieproject in Eeklo. Ecopower kwam
daar als eerste uit de gunningsprocedure en
ontwikkelde haar eerste windenergieproject. In
2001 draaiden de eerste twee windturbines van
1,8 MW in Eeklo en in 2002 de derde windturbine
van 600 kW. In juni 2003 namen we de kleine
waterkrachtcentrale in Overijse in gebruik.
Organisatievorm
Coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Naast ons juridisch statuut
geven we invulling aan de 7 coöperatieve
basisprincipes:
1. Open en vrijwillig lidmaatschap.
2. Democratisch beheer door leden via het principe
van “één persoon, één stem”.
3. Economische participatie van leden via de
aandeelhoudersstructuur.
4. De coöperatie blijft autonoom en onafhankelijk.
5. De coöperatie vormt en informeert leden en
publiek.
6. De coöperatie werkt samen met andere
coöperaties (vb. ODE NL, De Windvogel).
7. Coöperaties zijn nauw betrokken bij de
gemeenschap en streven naar maatschappelijke
waardecreatie.

Daan Creupelandt

www.ecopower.be
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Financiering
Ecopower streeft naar financiële autonomie.
50.000 coöperanten investeerden ruim 50
miljoen euro in een hernieuwbare toekomst. Voor
kortlopende betalingsbehoeften maakt Ecopower
soms gebruik van externe financieringsbronnen.
Dergelijke bankleningen lossen we zo snel
mogelijk af zodat de projecten in handen van de
burger blijven.
We verkopen groene stroom zonder winst aan
onze coöperanten. De Vlaamse overheid geeft
steun aan producenten van hernieuwbare energie
via groenestroomcertificaten.
Professionaliteit
Ecopower telt 27 betaalde werknemers. De 50.000
coöperanten zijn mede-eigenaar. De installaties
wekken jaarlijks 50 miljoen kWh groene stroom
op. De pelletsfabriek heeft een maximale
productiecapaciteit van 40.000 ton pellets per
jaar. Ecopower is betrokken bij Europese projecten
om hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en
het coöperatieve bedrijfsmodel te promoten.
Exploitatie
Eigen productie = 50 miljoen kWh . Verkoopprijs
(incl. BTW) = 3 0,21 per kWh, Omzet = 3 25 miljoen.
Aankoop uit lokale duurzame projecten =
50 miljoen kWh, Kosten = 3 24 miljoen.
Winst van het boekjaar = 3 990.000,–
Uitgekeerde winst = 3 964.915,–.
Energiebron en techniek
Eigen productie: zon = 1,5 % = 1.414 MWh; wind =
50 % = 49.034 MWh; biomassa = 0 % = 6 MWh;
waterkracht 0,5 % = 509 MWh

Noord-Holland
Amsterdam

DE HALLEN

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
De remise waar ooit de eerste elektrische trams in Amsterdam werden onderhouden, kreeg een nieuw leven. Met lef is het Rijksmonument omgetoverd
tot een functioneel, kwalitatief, duurzaam, sociaal project.
Stichting TROM (TramRemise OntwikkelingsMaatschappij) betrok Unica als
energiepartner voor de levering van bodemenergie via WKO en reductie van
energieverbruik. De Hallen is nu een spil van media, cultuur, mode, horeca en
ambachten en geeft een boost aan de hele wijk. Doel is nieuwe en bestaande
buren op de WKO aan te laten sluiten.
Context
In 2010 richtten buurtbewoners, toekomstige
gebruikers, architect André van Stigt en anderen
TROM op om het rijksmonument vanuit een
maatschappelijke in plaats van een financiële
ambitie te behouden. TROM heeft geen
winstoogmerk, wel zijn er technische en financiële
randvoorwaarden waardoor het Nationaal
Renovatie Fonds, gemeente Amsterdam en Triodos
participeren. Stadsherstel Amsterdam heeft HAL 17
van TROM overgenomen.
Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Organisatievorm
Stichting zonder winstoogmerk met een raad van
toezicht, een bestuur en dagelijkse bedrijfsvoering.
Unica’s ESCo-rol is ondergebracht in een aparte
SPV, Locus Duurzame Energie bv die onder de
Unica Holding valt. Unica Ecopower behartigt alle
belangen van Locus Duurzame Energie bv.
Financiering
De mix van commerciële en maatschappelijke
functies in het complex, zonder subsidie bij de
ontwikkeling en de exploitatie, vergt creativiteit
en een degelijk plan waarin verschillende partijen,
waaronder private investeerders, participeren.
Unica Ecopower levert middels een WKO warmte
en koude aan het complex. Exploitatie, beheer en
onderhoud is voor 30 jaar vastgelegd. De WKO
kostte 3 1,1 miljoen. Een EIA en een groenverklaring
vanuit het RVO zorgde voor een deel van de
financiering, de rest komt van het Amsterdam
Klimaat en Energiefonds. Huurders zijn verplicht
de energie af te nemen. In 30 jaar worden de
investeringen terugverdiend.

Unica Ecopower B.V.
www.dehallen.nl
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Professionaliteit
De architect heeft vanuit een energieconcept
het (her)ontwerp gemaakt. Unica heeft invulling
gegeven aan het ontwerp van de duurzame
installaties.
Gevelisolatie, dakisolatie, WKO, vloerverwarming,
koeling en dubbel glas maken de energiekosten
beheersbaar. De tarieven liggen onder het
wettelijke maximum van de Warmtewet. Er
is een GWW provincie- en WKO-vergunning
voor onttrekking van water voor 30 jaar. Unica
Ecopower heeft het BRL 6000-21 certificaat en de
erkenning van Bodem +.
Exploitatie
50% CO2 reductie, een besparing van ruim 200
ton CO2 per jaar. Tot op heden ligt het verbruik
op het niveau van de prognose. De eerste periode
is vooral een inregelproces. Duurzaamheid en
exploitatie zijn een proces van lange adem en
doorzettingsvermogen, zeker voor economisch
rendement. Unica gelooft hier in, exploitaties
van een aantal jaar geleden tonen een
rendementscurve.
Energiebron en techniek
De WKO is mogelijk dankzij de goede
bodemgesteldheid in dit deel van Amsterdam.
De bron ligt op 200 meter diepte. De installatie,
2 warmtepompen en 1 drycooler, heeft een
capaciteit van 100 m3 per uur. De techniek is
op maat ingepast. De techniek is uniek voor
verduurzaming van monumentale panden.

Noord-Brabant
Breda

ZONNEWIJDE

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
ZonneWIJde is een burgerinitiatief om zonne-energie, zonder omkijken en
met een prachtig rendement, voor iedereen mogelijk te maken. Door braakliggende terreinen in de stad een duurzame bestemming te geven, al is het
tijdelijk, laten we zien dat burgers een grootschalig zonne-energieproject
rendabel kunnen initiëren en exploiteren.
Context
ZonneWIJde is opgezet door Breda DuurSaam
om braakliggende terreinen in Breda duurzaam
te bestemmen onder andere door het plaatsen
van PV-panelen. Uit zeer veel rekenexercities
bleek steeds dat het rendement van een
grondgebonden, tijdelijke en mobiele PVinstallatie ruim boven spaarrente-niveau ligt. Dé
reden om door te zetten en de ZonneWIJde te
ontwikkelen samen met de Gemeente Breda en
Greenchoice.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Organisatievorm
ZonneWIJde is een coöperatie die ZonneWIJde BV
bestuurt. Wij wilden alleen opereren als coöperatie, maar de AFM keurde dit niet goed. Vandaar
de constructie met een BV, bestuurd door onze
coöperatie. Alle revenuen komen ten volle toe aan
de deelnemers. De kennis delen we in een D.O.Ecentrum (Duurzame Ontwikkeling van Energie)
dat we met Onderwijs, Overheid, Ondernemers en
Ondernemende burgers opzetten.
Met de gemeente Breda hebben we een aantal
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven bereid
gevonden mee te denken bij de ontwikkeling en
uitbouw van dit kenniscentrum.
Financiering
Het benodigde geld wordt opgehaald middels
crowdfunding én een lening bij een duurzame
bank. Wij wilden alleen werken met crowdfunding
echter ook dit vond de AFM niet goed. Zij eisten
een deel-financiering met een duurzame bank.
We hebben in november 2014 de SDE+ subsidie
toegewezen gekregen.
Je kunt al instappen vanaf 3 25,–, dat is de
waarde van een Zonnedeel. 18 Zonnedelen
vertegenwoordigen een zonnepaneel met een
opbrengst van ca. 215 kWh/jaar.

Edwin Waelput

www.zonnewijdebreda.nl
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Professionaliteit
De coöperatie heeft geen betaalde werknemers,
de bestuursleden krijgen een onkostenvergoeding.
We produceren 1,6 GWh elektrische stroom per
jaar en verkopen die aan Greenchoice.
Op 24 maart 2015 hadden we 519 deelnemers en
bijna 3 600.000,– opgehaald/gecrowdfund.
We hebben niet gekozen voor de postcoderoosregeling maar voor een model met SDE+ subsidie
zodat iedereen in Nederland kan meedoen. We
hebben deelnemers uit Breda en omgeving maar
ook uit Utrecht en Leeuwarden!
Exploitatie
De kosten van de ZonneWIJde: 3 3.000.000,–
waarvan 50% wordt gecrowdfund en 50% wordt
geleend bij een duurzame bank. Die kasstroom
levert een rendement op van 4% en 6% per
Zonnedeel.
De ZonneWIJde produceert 20 jaar lang gemiddeld
1,6 GWh/jaar elektrische energie. Dat is goed voor
100% groene energie voor 450 huishoudens.
Energiebron en techniek
We hebben gekozen voor betrouwbare, betaalbare
en eenvoudig te onderhouden PV-panelen die los
op de grond worden geplaatst.
Dit mobiele karakter maakt het mogelijk om
de gehele installatie te verplaatsen wanneer
een braakliggend terrein wordt bebouwd of
herontwikkeld.

Gelderland

LOENEN ENERGIE NEUTRAAL

Loenen

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Loenen Energie Neutraal heeft tot doel het Gelderse dorp Loenen op
termijn volledig energieneutraal te maken. Het is nu al een geslaagd
sociaal experiment, de enorme investeringsslag die in ca. acht maanden is
volbracht heeft nu al een CO2-emissie bespaard vergelijkbaar met 1.000.000
autokilometers. Het succes wordt onderstreept door de ontstane wachtlijst
van drie jaar om deel te kunnen nemen. Het hele dorp is geactiveerd, van
jong tot oud.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Loenen Energie Neutraal is ontstaan uit een
wedstrijd van de gemeente Apeldoorn voor het
beste plan om het dorp te verduurzamen met
energie in de gebouwde omgeving. De winnaar
kreeg 3 200.000,– EU-subsidie als bijdrage
in de kosten voor de uitvoering van dat plan.
Loenen heeft deze prijs gewonnen met een
innovatief concept van een revolverend fonds
waardoor rendement van de eerste investeringen
gebruikt kunnen worden voor financiering van
vervolgprojecten. Het concept is omarmd door de
bevolking en er is momenteel een wachtlijst tot
2018.
Organisatievorm
Bij Loenen Energie Neutraal is gekozen voor
een 'stichting met aangeslotenen', dan heb je
de slagkracht van een stichtingsbestuur, het
verenigingskarakter van een vereniging.
Financiering
De projecten worden ca. 55% door particulieren
en bedrijven betaald en ca. 45 % wordt door
LEN betaald (met EU subsidie) onder de
voorwaarde dat een deel van het rendement van
de onderhavige investering terugvloeit in het
Loenens Energie Fonds, zodat van daaruit weer
nieuwe initiatieven kunnen worden gefinancierd.
De opbrengsten van de zonnepanelen betalen zo
mee om ook bij de buurman de volgende panelen
te financieren. In 2014/2015 is/wordt via LEN ca.
3 600.000,– geïnvesteerd in isolatie van huizen
en het plaatsen van zonnepanelen (inmiddels al

Andre Zeijseink

www.loenenenergie.nl
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meer dan 250.000 Wp). Zo kan de energietransitie
doorgaan. Bij een ‘gewone’ subsidie zou het proces
weer stil komen te liggen.
Professionaliteit
Er zijn (nog) geen betaalde werknemers, maar er
wordt wel gestudeerd op verdienmodellen, om
opschaling en professionalisering in te zetten.
Professionaliteit is aangetoond met een recente
financiële audit door een first level controller, met
nul opmerkingen. Het bestuur van LEN bestaat uit
vijf lokale mensen.
LEN levert geen energie maar helpt met investeren
in verduurzamingsmaatregelen. In de termen
van Confucius: “Geef een mens een vis en hij eet
één dag, leer hem vissen en hij eet altijd!” Deze
methodiek vergroot ook de betrokkenheid van
deelnemers bij inkoop van duurzame energie.
Exploitatie
Investering tot nu toe is ca. 3 500.000,–.
Daarmee zijn 30 huizen geïsoleerd en is 250
kWp geïnstalleerd, die jaarlijks ca. 200.000 kWh
opleveren. Daarnaast wordt in de komende 10 jaar
verder geïsoleerd en kan nog eens het equivalent
van 300 kWp geïnvesteerd worden via het Loenens
Energiefonds. Daarnaast is/wordt een blauwdruk
ontwikkeld, om deze vorm van burgerinitiatief ook
in andere dorpen toe te passen.
Energiebron en techniek
LEN volgt de Trias Energetica. Belangrijkste
vormen op dit moment zijn spouwmuur-isolatie,
vloer-isolatie, veel zonnepanelen en een klein
beetje waterkracht.

Noord-Holland

ZON OP GEMEENTEDAK

Almere/Uithoorn/Amstelveen/Lelystad

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Zon op Gemeentedak is een overeenkomst van vier gemeenten met een
aanbieder van zonnestroominstallaties om (dak)ruimte op 13 gemeentelijke
gebouwen te benutten voor lokale duurzame energie opwek en reductie van
CO2-uitstoot. De gemeenten benutten de duurzaam opgewekte energie en
verlenen per gebouw een opstalrecht voor het plaatsen van zonnestroominstallaties voor 15 jaar. Uitgangspunt is de energie zo rendabel mogelijk op
te wekken en de gemeenten zo goed mogelijk te ‘ontzorgen.’
Context
Aanleiding voor de Europese openbare aanbesteding was de klimaatambitie van de betrokken
gemeenten om CO2-uitstoot te reduceren.
Door de gezamenlijke openbare aanbesteding kon
zeer lokaal op eigen dak duurzame energie worden
opgewekt, zonder te betalen voor de aanschaf van
de zonnestroominstallaties. De gemeenten betalen gedurende 15 jaar een vergoeding waarvoor de
aanbieder de zonnestroominstallaties ter beschikking stelt en onderhoudt.
Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Organisatievorm
Initiatiefnemers gemeente Almere en adviesbureau ‘Pluk de Zon’ startten dit project. Amstelveen,
Uithoorn, Lelystad en Aalsmeer sloten vervolgens
aan. Samen werkten zij aan een optimaal model
om zonne-energie op gemeentelijke daken te
exploiteren.
Almere voerde de aanbesteding uit, gevolmachtigd door de andere gemeenten. Pluk de Zon
begeleidde de aanbesteding. De projectorganisatie bestond uit alle vereiste interne disciplines en
kennis die voor het project nodig waren.
Financiering
Alle deelnemende gemeenten hebben bijgedragen
aan de proceskosten, zowel financieel als met capaciteit. Door gezamenlijk aan te besteden was er
schaalgrootte en konden de proceskosten verdeeld
worden. Daardoor konden kleinere gemeenten ook
deelnemen.

Pluk de Zon, gemeenten Almere/
Uithoorn/Amstelveen/Lelystad
www.zonopgemeentedak.nl

Professionaliteit
De gemeenten hebben allen een
vertegenwoordiger in de projectgroep Zon op
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Gemeentedak. Pluk de Zon begeleidt het proces.
Pluk de Zon werd betaald uit procesgeld.
De gemeenten gebruiken de energie die op hun
gemeentelijke daken wordt opgewekt.
Zon op Gemeentedak wilde per kWh afrekenen,
zodat de gemeente wist hoeveel geld zij kwijt zou
zijn en kon vergelijken met kosten voor energieafname via de reguliere aansluiting. De aanbieder
weet dan precies wat de opbrengsten zijn en
wordt uitgedaagd de zonne-energie zo gunstig
mogelijk aan te bieden, zonder de kwaliteit van
de zonnestroominstallaties aan te tasten (des te
hoger de kwaliteit van de installaties, des te hoger
de opwek van zonnestroom).
Echter, minister Kamp (EZ) kondigde tijdens de
looptijd van het project aan de opgewekte energie
te belasten met energiebelasting. Volgens hem
wekt de verbruiker de energie niet voor eigen rekening en risico op en is sprake van energielevering.
Hiervoor is een leveranciersvergunning nodig en
wordt geleverde energie belast. Er is actief lobby
gevoerd bij de Eerste en Tweede Kamer. Zonder
succes, zodat in het aanbestedingstraject de overeenkomst moest worden aangepast.
Exploitatie
ca. 452.051 kWh zonnestroom per jaar via 13 daken.
De gemeenten staken hun nek uit en zetten door
om een model te vinden dat past binnen de kaders
van nationale regelgeving, gemeentelijke budgetten, ambities en politieke partijen.
Energiebron en techniek
Zonne-energie, PV-panelen.

Noord-Holland

COÖPERATIE
BERGEN ENERGIE

Bergen

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Doelstelling van de leden van Bergen Energie (BE) is zelf schone energie te
produceren voor eigen gebruik. In 2015 bouwt de coöperatie minstens twee
productie-installaties. In Bergen wordt Zonneweide Bergerweg Fase 1 (780
zonnepanelen) ingericht en in Egmond aan den Hoef wordt Zonnedak Van der
Oord (310 zonnepanelen) gerealiseerd. Wij verwachten 140 à 160 deelnemers
en dat in de eerste helft van 2015 de projecten zijn volgeboekt.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
In 2011 is Stichting BE opgericht om te onderzoeken
wat inwoners in de gemeente Bergen kunnen
doen aan de energietransitie. Er is inmiddels
goede samenwerking met de gemeente Bergen
en in 2013 is de coöperatie BE opgericht om
de energieproductie voor de leden, die allen
eindgebruiker zijn, te realiseren. Voor de
publieksintroductie van de coöperatie in oktober
2013 is een huis-aan-huis folder verspreid in de
gemeente Bergen (13.000 huishoudens).

Exploitatie
De inleg voor de Zonneweide is 3 338,– per
zonnepaneel en voor Zonnedak Van der Oord
3 314,– per zonnepaneel. Wij verwachten dat de
terugverdientijd voor beide projecten ongeveer 10
jaar zal zijn. De lastige postcoderegeling hebben
wij opgevat als een uitdaging. We hebben goede
relaties opgebouwd met de gemeente Bergen,
Greenchoice en de aannemer van onze eerste
projecten. De eerste projecten in de postcoderoos
zijn niet zonder meer opschaalbaar maar we
hebben er vertrouwen in dat we een bijdrage
leveren aan het verbeteren van de regeling door
onze bevindingen te delen met alle actoren die
daarop invloed kunnen uitoefenen.

Organisatievorm
Voor de projecten in de postcoderoos heeft BE
twee productie-coöperaties opgericht die worden
bestuurd door Coöperatie BE. De coöperatie had
begin 2015 140 leden.
In april 2015 wordt Stichting BLEI opgericht om
kennis en kunde te bieden aan andere initiatieven
in Nederland.
Financiering
Bij het realiseren van productie-installaties in
de postcoderoos is het uitgangspunt dat het
eigen vermogen volledig wordt verstrekt door de
deelnemende leden.
Professionaliteit
Met Greenchoice zijn afspraken gemaakt over
de afname van de geproduceerde stroom en de
relatie leden BE/ klanten Greenchoice.

Energiebron en techniek
PV-installaties
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Landelijk

ENERGIEAMBASSADEURSTOP

Utrecht

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
In Utrecht loopt het project energieambassadeurs vier jaar, een prachtig
project waarbij de gemeente Utrecht samenwerkt met de energiecoöperatie
Energie U. We hebben de afgelopen vier jaar veel geleerd en inmiddels zijn er
ruim 50 energieambassadeurs. Vandaar dat we de EnergieAmbassadeursTOP
hebben georganiseerd op zaterdag 8 november 2014. Inmiddels zijn er energieambassadeurs door het hele land.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Als je energieambassadeur googelt dan krijg je
3400 hits en kom je heel wat plaatsen in Nederland tegen die gebruik maken van de kracht van
de energieambassadeurs. Je vindt hen in het
westen van Brabant, Noord-West Veluwe, Twente,
Amersfoort (daar heten ze straatambassadeurs),
Haarlemmermeer, Soest, een aantal gemeentes in
Overijssel, Rotterdam (milieucoaches), Eindhoven
(klimacoaches) etc. De term energieambassadeur
wordt gebruikt voor vrijwilligers die zowel energie
besparing als duurzame energieopwekking promoten bij zowel woningeigenaren als huurders.
Wat zou het leuk zijn als alle energieambassadeurs
elkaar zouden ontmoeten en hun kennis zouden
delen. Waarom zouden we allemaal zelf het wiel
uitvinden?
Organisatievorm
De EnergieAmbassadeursTOP is bedacht
door de projectleider EnergieAmbassadeurs
Utrecht van Energie U. We organiseerden
een erg leuke, informatieve, informele
bijeenkomst (zaterdag 8 november 2014) voor
60-100 energieambassadeurs, projectleiders
en beleidsmakers. Doel was elkaar te leren
kennen, kennis uit te wisselen, knooppunten
op te lossen, verdieping en samenwerking
te zoeken. Tevens wilden we uitdragen wat
wij, EnergieAmbassadeurs Utrecht, allemaal
hebben gedaan en we wilden graag horen wat
er allemaal nog meer gebeurt in Nederland.
Welke initiatievengroepen zijn er, wat
doen zij om bewoners te enthousiasmeren
voor energiebesparing en duurzame
energieopwekking?

Rianne Bakker-Mansvelder/Energie U

www.energieambassadeurstop.
nl
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Financiering
Energie U heeft de EnergieAmbassadeursTOP
voor het grootste deel georganiseerd, de
gemeente Utrecht heeft de ruimte en de lunch
gefaciliteerd en het RVO heeft kennis ingebracht
en gefinancierd.
Professionaliteit
Energie U, de gemeente Utrecht en het RVO
hebben de TOP gezamenlijk georganiseerd. Allen
met betaalde werknemers. de TOP is voor de
ambassadeurs - de vrijwilligers - en was gratis.
Op de EnergieAmbassadeursTOP waren zo’n 75
bezoekers, EnergieAmbassadeurs, Klimacoaches,
Straatambassadeurs, beleidsmedewerkers
gemeenten en anderen aanwezig.
Na de TOP is er een groep gestart op het RVO
forum www.energieplein20.nl. Er zijn tijdens
de dag veel gegevens uitgewisseld. Veel
ambassadeurs vonden het ontzettend leuk om
te merken dat ze niet alleen staan in hun queeste
voor energiebesparing en het zelf opwekken van
energie.
De buurman die vertelt over energiebesparing en
energieopwekking is veel effectiever dan een flyer
in de bus van de gemeente of een commerciële
instelling.
Exploitatie
De kosten bedroegen 3 15.000,– en de opbrengst
was een heel geslaagde dag. De ambassadeurs
wisselden veel kennis en persoonlijke gegevens
uit.
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Zuid-Holland

SAMEN ZON IN BELGISCH PARK

Scheveningen

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Met buurman Erik Schotte startte ik het initiatief ‘Samen Zon in Belgisch
Park’ om met zoveel mogelijk buurtbewoners over te stappen op zonnestroom. Met minimaal 30 deelnemers kon partner Sungevity een extra
voordelig aanbod doen en onze buurtschool Willem de Zwijger van een
compleet zonnesysteem voorzien. Met 54 deelnemers was het initiatief een
groot succes. Fantastisch dat je als individu echt een verschil kan maken. W
 e
besparen 49.311 kg CO2-emissie met 93.573 kWh zonnestroom per jaar dankzij
424 hoogrendement (280 Wp) zonnepanelen. Onze aanpak wordt in 2015 als
‘Samen Solar’ uitgerold naar 20 andere locaties in Nederland. Er lopen campagnes in Ypenburg, Leidscheveen, Zeist en Amstelveen.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Bij het Wereld Natuur Fonds werd ik dagelijks
geconfronteerd met de gevolgen van vervuilende
energie en klimaatverandering. Erik werkt als
architect met nieuwe energieoplossingen.
Steeds meer mensen zijn zich bewust van de
maatschappelijke en financiële voordelen van
duurzaam leven en wonen. Het viel ons op dat
in onze buurt weinig zonnepanelen waren. Daar
wilden we verandering in brengen.
Op de landelijke dag van de Duurzaamheid
(2014) lanceerden we het initiatief. Eind oktober
besloot Klimaatfonds Haaglanden bij te dragen.
Omdat veel inwoners uit omliggende buurten
geïnteresseerd waren, besloten we de actie uit
te breiden tot heel Scheveningen. De actie is
inmiddels afgerond en met 54 deelnemers een
groot succes.
Organisatievorm
Vanwege de kleinschaligheid van het initiatief is
een officiële organisatievorm niet nodig. Erik en
ik fungeerden als ambassadeurs. Wij waren zelf
het aanspreekpunt voor de buurt en Sungevity.
Sungevity ondersteunde ons op het gebied van
communicatie en organisatie; een kostenpost en
inspanning die vaak door lokale initiatieven wordt
onderschat.

Alexander Quarles van Ufford

www.sungevity.nl/belgischpark

Financiering
De aanbieder nam de financiering van alle
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activiteiten voor rekening. Op deze manier was
subsidie niet nodig. De bijdrage van Klimaatfonds
Haaglanden kwam volledig ten goede aan de
deelnemers middels korting op de aanschaf van
panelen.
Professionaliteit
Onze bijdrage was de selectie van de beste
partner die maximale support kon bieden.
Sungevity zorgde voor communicatie-advies en
communicatiemateriaal om de buurt in te gaan.
Zo konden we een professionele campagne
draaien. Buurtbewoners ervoeren dit als zeer
positief, dat hoorden we regelmatig in de buurt.
Voor draagvlak werkten we o.a. samen met de
winkeliersvereniging, de Willem de Zwijgerschool,
en lokale media.
Exploitatie
De kosten voor Samen Zon in Belgisch Park
bedroegen 3 19.000,– (drukwerk, website,
mediapartnership) en alle kortingen. Onze eigen
kosten waren beperkt tot veel uurtjes inzet.
Energiebron en techniek
Zonne-energie, 100% duurzame stroom.
Opbrengst is dat wij zelf en de deelnemers nu ook
beter nadenken over het eigen energieverbruik,
en open staan om meer stroom te besparen.
Misschien moeten we daar een vervolg-buurtactie
voor optuigen.

Overijssel

GROEN ZONNEPARK

Lemelerveld

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Groen Zonnepark is een klein initiatief geboren uit een grote droom: een
duurzame samenleving. De Groene Musketiers uit Lemelerveld hebben meerdere initiatieven opgezet waaronder idee voor een Zonnepark in Lemelerveld
waarmee zij 120 gezinnen van energie willen voorzien.
Het Zonnepark wordt een dynamisch park waarbij innovatieve ontwikkeling
en worden doorgevoerd. Een zonnepark met een open, educatief karakter
zodat het ook voor toeristen aantrekkelijk wordt.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
In 2014 hebben we subsidie ontvangen van de
provincie Overijssel. Met deze subsidie hebben wij
onderzoek gedaan naar mogelijke locaties en een
haalbaarheidstudie. Daaruit zijn twee voorstellen
gekomen en voorgelegd aan de provincie.
Een concept waarbij het zonnepark naast
energieleverancier ook een recreatieve
attractiewaarde heeft. En een waarbij de panelen
hoger zijn geplaats en het park ook geschikt is voor
veehouderij.
Organisatievorm
Consumentencoöperatie De Groene Musketiers is
een vrijwilligersorganisatie.
Financiering
De financiering is afhankelijk van de toestemming
van de ESB subsidie. Wanneer we het zelf zouden
moeten financieren is de meeste rendabele
vorm een platte opstelling van een zonnepark
binnen de bebouwde kom. Dus het project is
mede afhankelijk van subsidie, maar dat zijn alle
zonneparken. En deze platte opstelling willen we
juist niet. Leden betalen 3 25,– per jaar.

Ed van der Post

www.degroenemusketiers.nl

Professionaliteit
Het initiatief heeft, indien gerealiseerd, een parttime betaalde kracht nodig.

40 40

41 41

Exploitatie
De investering voor aanschaf en plaatsing van
een werkend systeem van 1430 zonnepanelen
type Spectrum Groen, zal ongeveer 3 700.000,–
bedragen.
Stroomopbrengst: 1.430 panelen x 240wp =
357.500 wp x 92% 328.900 kWh
Energiebron en techniek
Een gekleurd veld van zonnepanelen, of het
nu groen is of lavendel, heeft duidelijk een
meerwaarde in de discussie of panelen alleen op
het dak mogen en niet op het land.

Noord-Holland

TEGENSTROOM VOOR YMERE

Haarlemmermeer

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Tegenstroom is een lokaal energiebedrijf, opgericht door de gemeente Haarlemmermeer. Bij Tegenstroom koop je gegarandeerd groene stroom en gas.
Tegenstroom is een maatschappelijke, echt Haarlemmermeerse onderneming
zonder financieel winstoogmerk. Doel is zoveel mogelijk groene energie hier
in de polder op te wekken. Grootste project tot nu toe is het plaatsen van
zonnepanelen op woningen van huurders van woningbouwcorporatie Ymere.
In 2014 en 2015 zijn en worden op 3.000 huurwoningen van Ymere, acht
zonnepanelen geïnstalleerd. Deze schone stroom is zelfs goedkoper dan de
stroom van Tegenstroom zelf! Huurders kunnen dus makkelijk geld besparen.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Het project begon in december 2013 in Hoofddorp,
in de wijk Graan voor Visch. In september is gestart
in Rijsenhout, Burgerveen en Weteringbrug.
Installateurs hebben hier eind december 2014 de
laatste zonnepanelen gelegd. Nu is Tegenstroom
actief in Nieuw Vennep en Hoofddorp. De
gemeente Haarlemmermeer heeft haar nek
uitgestoken, is gewoon begonnen en geeft
daarmee het goede voorbeeld.
Organisatievorm
Tegenstroom is een bv waarin de gemeente
Haarlemmermeer aandeelhouder is.
Financiering
Tegenstroom leent geld van de Bank Nederlandse
Gemeenten (BNG), met gemeentegarantie.
Professionaliteit
Tegenstroom heeft een betaalde directeur en
een medewerker voor 32 uur. Tegenstroom heeft
klanten voor zonnepanelen (Tegenstroom voor
Ymere) én klanten die stroom en gas afnemen,
zowel particuliere klanten als bedrijven.
Alle huurders van Ymere die een geschikt dak
hebben voor 8 panelen en voldoende zonuren,
krijgen van Tegenstroom een enveloppe in
de bus met de aanbieding voor de panelen. In
verschillende wijken doet al meer dan de helft
van de bewoners mee! Tegelijkertijd kunnen zij
ook klant worden voor de rest van hun stroomen gasverbruik. Maar dat hoeft niet. Tijdens

Tegenstroom

www.tegenstroom.nl
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bewonersavonden kunnen huurders vragen
stellen.
Exploitatie
Voor de zonnepanelen hebben we een lening
van 3 10-12 miljoen; we nemen dit stapsgewijs
op (we installeren uiteraard niet 24.000 panelen
tegelijkertijd…). Als alle installaties er liggen, dan
wekken de Ymere-huurders samen zo’n 6 miljoen
kWh op. In 20 jaar betalen we de lening terug uit
de vaste maandbedragen van de huurders.
We installeren 8 zonnepanelen op het dak van
een huurder die ongeveer 3 33,50 aan elektriciteit
per maand opleveren. Tegenstroom financiert
de panelen en vraagt hiervoor aan de huurder
een vaste vergoeding van 3 29,95 per maand.
Het verschil tussen de waarde van de opgewekte
elektriciteit en de maandelijkse bijdrage is in het
voordeel van de huurder, ongeveer 3 45,– per
jaar. Een voorzichtige schatting, want afhankelijk
van het aantal zonuren kan de opbrengst hoger
worden. Het maandbedrag voor stroom blijft 20
jaar gelijk, ook als de elektriciteitsprijzen omhoog
gaan. Dan wordt het voordeel nóg groter!
Tegenstroom verzorgt aanschaf, plaatsing,
onderhoud en reparaties van de zonnepanelen,
dus daar hoeft de huurder niet naar om te kijken.
Overstappen naar Tegenstroom mag, maar hoeft
niet.
Energiebron en techniek
Zonnepanelen.

PLUSHUIS INSPIREERT TOT MEER!

Utrecht en
Gelderland

Ede, regio Food Valley

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Het Plushuis in Ede is volledig op eigen kracht als all-electric plusenergiewoning gebouwd in 2012, door twee betrokken burgers die al in 2008
besloten om volledig van het gas af te gaan. Hun zoektocht blijkt voor velen
een belangrijke inspiratiebron te zijn. Juist omdat op de Veluwe introductie
van nieuwe technieken en samenwerkingsvormen niet 'vanzelf' gaat, is het
belangrijk dat huiseigenaren, bedrijven en bestuurders zelf een plusenergiewoning met eigen ogen kunnen zien en als het ware ervaren.
Doel
De energetische ver(nieuw)bouwing van circa.
100.000 koopwoningen in Regio FoodValley aanjagen door het Plushuis in te zetten als belangrijk
broeinest van regionale samenwerking. Op korte
termijn ook een bestaande ‘energielekke’ woning
tot demo-woning verbouwen, en inzetten als
‘beleefhuis’.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Na ca. 40 excursies van toevallige passanten is het
zaak om de kracht van energetisch bouwen en verbouwen op een gestructureerde manier door veel
meer mensen en partijen te laten ervaren. Met het
Plushuis als inspirerende broedplaats willen we
coalities smeden tussen bijvoorbeeld regionale
bouwpartijen, overheden en onderwijs.
Organisatievorm
Het Plushuis zal als zelfstandige entiteit (ZZP) onder de vlag van de LEC Valleienergie opereren. De
bestuurders en leden van de LEC Valleienergie en
ambtenaren en bestuurders van de gemeente(n)
zijn belangrijke ambassadeurs van dit initiatief.
Financiering
De gemeenten in Regio FoodValley willen zeer
sterk inzetten op communicatie over wat nu al kan
op het vlak van energetisch (ver)bouwen. Er wordt
een subsidie aangevraagd bij de gemeente Ede en
Regio FoodValley.

Nicolaas van Everdingen
www.plushuis.net

44 44

Professionaliteit
Het Plushuis levert nu al per jaar meer dan 5000
kWh zonne-energie aan de buurt, met leveringsvergunning. De eigenaar van het Plushuis, tevens
ZZP-er en initiatiefnemer van het project, zal uit
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het projectbudget betaald worden. De initiatiefnemer is al trekker binnen LEC Vallei-energie van
het Stroomversnelling Koopprogramma voor
de Regio FoodValley, bestuursadviseur Energiebesparing gebouwde omgeving, en is lid van de
Community of Practice Energiebesparing van de
Gelderland LEC’s.
Exploitatie
Kosten: organiseren 12 energieontbijtjes, 4 expertsessies, 12 excursies 3 17.800,–
(incl. BTW, zaalhuur, ontbijt, opstellen programma,
uitnodigen en vergoedingen sprekers, promotie
en werving, bijhouden aanmeldingen, uitschrijven
aantekeningen, vorming eerste aanzet tot coalitie
regionale bouwbedrijven).
Opbrengsten:
Aanvraag bijdrage gemeente Ede als investering in
lokale werkgelegenheid en duurzaamheid.
(De aanvraag voor verbouwen van een bestaande
woning naar energieneutrale ‘nul-op-de-meter’demo-woning staat hier los van).
Energiebron en techniek
Het Plushuis is 100% all-electric en heeft geen
hout-of gaskachel. De uitdaging is op termijn volledig autarkisch te worden. In de overgangsfase
wordt veel onderzoek gedaan om de afhankelijkheid en de belasting van het net zo minimaal
mogelijk te laten zijn (om netverzwaring te
voorkomen).
Opslag, slimme sturing van levering en gebruik
in de tijd (dag/nacht, zomer/winter) worden
onderzocht. Dit in nauwe samenwerking met de
beroepsopleidingen van ROC/A12 en Alliander, die
Plushuis heeft benaderd voor een expertgroep.

Zuid-Holland
Delft

WIDAR IN DE ZON

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Widar in de Zon en EkoPlaza hebben een dak vol zonnepanelen voor een
basisschool gerealiseerd. De ouders kochten waardebonnen voor producten
van een biologische supermarkt EkoPlaza, die van het geld de zonnepanelen
voor de school kocht. De school betaalt 10 jaar lang de energierekening
aan EkoPlaza en daarna heeft de school voor de rest van de levensduur
van de panelen gratis stroom. De ouders helpen bij de implementatie en
ondersteuning van duurzaamheids- en energiebewustwordingseducatie op
school en stellen met de leerlingen samen een energiebesparingsadvies voor
de school op.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Initiatiefnemer Arthur Hilgersom heeft in het
kader van Delft Duurzaam Dreamteam een projectgroep samengesteld om lokale opwekking van
duurzame energie te combineren met duurzaamheidseducatie op basisscholen. Naar aanleiding
van het Wij Krijgen Kippen-initiatief in Amsterdam
is samenwerking gevonden met de Delftse vestiging van EkoPlaza, die vanuit MVO-betrokkenheid
bereid was deel te nemen en risico te dragen.
Gemeente Delft ondersteunde het initiatief met
juridische en notariële ondersteuning.
Organisatievorm
Door slimme samenwerking is geen ingewikkelde organisatievorm nodig. De school betaalt
gedurende 10 jaar een leasebedrag voor het ter beschikking stellen van het dak. Organisatie is alleen
nodig gedurende de initiatieffase om voldoende
deelnemers te werven voor de aankoop van de
waardebonnen.
Financiering
EkoPlaza kan bij de aanschaf van de panelen
gebruik maken van de EIA-regeling en zo besparen
op de kosten. Deze besparing komt geheel ten
goede aan de berekening van de totaalinvestering
en daarmee versnelt de terugverdientijd van de
zonnepanelen voor de school.
Ouders investeren 3 250,– in waardebonnen per
paneel, maar kunnen deze bij EkoPlaza inruilen
voor 3 300,– aan boodschappen: 3 50,– voordeel.
Per half jaar kan maximaal 3 50,– aan bonnen
worden ingewisseld. Zo is EkoPlaza gedurende drie

Arthur Hilgersom

www.hieropgewekt.nl/initiatieven/zuid-holland/widar-de-zon
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jaar verzekerd van een vorm van klantenbinding
en kan zij de zonnepanelen financieren.
Professionaliteit
De projectgroep bestond uit ouders die op vrijwillige basis kennis inbrachten: educatie, bewustwording, organisatie- en aanbestedingskennis, financiële dienstverlening, marketing, communicatie,
fiscale en juridische deskundigheid en technische
kennis.
De initiatiefnemers hebben met de gemeente
Delft een ‘E-deal’ gesloten om voor eind 2016 tien
andere scholen te verduurzamen. Met andere
gemeenten en schoolbesturen is contact gelegd
en worden kansen onderzocht voor herhaling en
uitbreiding van het project.
Het is een win-win-win actie: voor scholen, ouders,
bedrijven, overheidsdoelstellingen én voor de
toekomstige generatie.
Exploitatie
Exploitatiekosten zijn nihil. Er wordt 20.000
kWh per jaar opgewekt. Het investeringsbedrag
bedroeg ongeveer 3 33.000,–
De investeringsconstructie kan ook worden
gebruikt voor andere duurzame warmte- en energiebronnen. Kern is maatschappelijk ondernemen:
duurzame investeringsregelingen voor bedrijven
aanwenden voor maatschappelijke organisaties
die geen gebruik van die investeringsregelingen
kunnen maken.
Energiebron en techniek
Zonne-energie, PV-cellen.

Zuid Holland

ENERGIE IN DE MERENWIJK

Leiden de Merenwijk

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Het landelijke netwerk Wij zijn 0M! organiseert in de Merenwijk in Leiden
collectief particulier opdrachtgeverschap voor Naar-Nul-Op-De-Meterverbouwingen. De voornaamste wervende kracht van het initiatief is
gelegen in onderlinge contacten tussen buren in de wijk. De eerste twaalf
deelnemers zijn geworven met buurtcontacten, door aan te bellen. Voor
de vervolgactiviteiten wordt ook weer vooral ingezet op de contacten van
de huidige deelnemers in de wijk. Deze persoonlijke contacten worden
ondersteund met berichten via sociale media - twitter en een community page
op facebook - en een website: wijzijnom.com. Deelnemers en belangstellenden
ontvangen daarnaast een nieuwsbrief over de voortgang van het project.
Doel
Het comfort van de woningen verbetert, de
energiekosten voor eigenaren blijven minimaal
gelijk en worden op z’n best lager.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Energie in de Merenwijk is onderdeel van het
landelijke netwerk Wij zijn 0M! dat lokale
initiatieven samenbrengt die, in hun wijk of buurt,
huizen van particuliere eigenaren zo ver mogelijk
naar Nul-Op-De-Meter brengen. Het budget
bestaat uit het geld dat bewoners nu aan hun
energierekening kwijt zijn.
Energie in de Merenwijk is een project van 12
bewoners uit één buurt. De huizen zijn allemaal
van een zelfde type, uit 1974. Er zijn nog 400
andere huizen van dit type in de Merenwijk. Die
vormen de inzet voor het vervolg van het project in
het najaar van 2015.
Organisatievorm
Nu nog een projectvorm waarin bewoners
zonder financiële verplichtingen deelnemen.
Voor de uitvoeringsfase wordt gezocht naar een
organisatievorm die past bij collectief particulier
opdrachtgeverschap.

Marc Koenet

http://www.wijzijnom.com

Financiering
Energie in de Merenwijk wordt mogelijk
gemaakt door kennis en inbreng vanuit het
landelijke netwerk Wij zijn 0M! en door een
financiële bijdrage van de gemeente Leiden. Deze
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bijdrage wordt ingezet voor bouwtechnische
ondersteuning om de huidige kwaliteit van de
woningen en de opties om de huizen vergaand
te verbeteren. De bouwkundig adviseur, Ariane
Lelieveld, is één van de 23 lokale initiatiefnemers
uit het netwerk Wij zijn 0M!. Ook worden diverse
communicatieactiviteiten uit het budget betaald,
gericht op het werven en enthousiasmeren van
nieuwe bewonersgroepen in de Merenwijk en in
Leiden. Het project wordt mogelijk gemaakt door
een bijdrage van het Fonds Lokale Initiatieven van
de gemeente Leiden en de steun van Duurzaam
Leiden, de lokale aanjager van duurzaamheid in
de stad.
Professionaliteit
Een bureninitiatief dat professionele krachten
inzet voor bouwkundig advies en communicatie.
Exploitatie
Het project heeft een begroting van ruim 		
3 21.000,–.
Energiebron en techniek
Alle technieken die naoorlogse woningen
naar Nul-Op-De-Meter brengen: warmteisolatie, ventilatietechnieken, zuinige
elektrische apparaten, domotica en duurzame
energieopwekking op woningniveau zoals
zonnecollectoren en PV. Het project is er ook op
gericht om aanbieders in de markt uit te dagen
met integrale oplossingen en concepten te komen.
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NOORDELIJK
LOKAAL DUURZAAM ENERGIE

Friesland, Groningen en Drenthe

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) energie produceert en levert in de lokale
omgeving groene energie, waarbij de winsten in diezelfde streek blijven.
NLD energie is de coöperatieve energiepartner voor het Noorden. NLD energie
is opgericht om de duurzame ambities van de snel groeiende bottom-up
beweging te ondersteunen en te versnellen.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

smal mogelijke staf uitgevoerd vanuit de filosofie
‘Lean & Clean’.

Context
Vanuit de kleinere coöperatie, c.q. Energie
Coöperatie Noordseveld, is samenwerking
gezocht en gevonden met aanvankelijk één,
later meer, Drentse coöperaties. Vervolgens is
met de coöperatieve Drentse koepel (de KEI)
samenwerking gezocht met gelijksoortige
coöperaties in Groningen en Friesland. De
drie provinciale koepels hebben met behulp
van provincies en obligaties de coöperatieve
leverancier NLD energie opgericht.

Exploitatie
Half miljoen euro startgeld. Nog geen omzet- en
winstcijfers bekend.
Energiebron en techniek
Echte groene energiebronnen, géén
sjoemelstroom.

Organisatievorm
NLD energie is een volledig doorgetrokken
coöperatieve piramide waarbij de leden van
de lokale coöperaties de provinciale koepels
aansturen (KEI, GreK en Fryske Kooperaasje) die op
hun beurt lid zijn van NLD energie en die dus het
beleid bepalen.
Financiering
Met provinciale subsidie en particuliere obligatieuitgave is startgeld gevonden. ACM keurde het
bedrijf in 2014 (start 1 juli) goed en gaf leveringstoestemming. Het coöperatieve bedrijf draait op
niet-commerciële basis, en keert winstmarge uit
aan de lokale coöperaties die ‘wederverkoper’ zijn.

Richard Ton

www.nldenergie.org

Professionaliteit
Er is een leveringsvergunning en energie
wordt geleverd aan klanten die zich via de
lokale coöperatie verbinden aan NLD energie.
Administratie en communicatie wordt door een zo
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Limburg

BURGERWINDTURBINE NEER

Neer

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Zuidenwind wil een impuls geven aan duurzame energie in Limburg, door
duizenden huishoudens in Limburg te voorzien van schone elektriciteit. Hiervoor bouwen zij nu de 100% ‘Burger-windturbine’: Zuidenwind is windenergie vóór en dóór burgers in Limburg.

Context
In Windpark Neer zijn drie jaar geleden al vier
windturbines gebouwd. De vijfde molen was
ook al gepland, maar kon toen nog niet worden
gebouwd. Nu wel, en de coöperatie Zuidenwind
heeft de gelegenheid gekregen om dit project te
realiseren. Omdat de jonge coöperatie Zuidenwind
met 100 leden nog geen ervaring had met het
realiseren van dit soort projecten heeft zij via
REScoopNL steun gekregen van burgercoöperaties
De Windvogel en Meerwind, die al veel langer
bestaan en in het recente verleden nieuwe
windmolens hebben gebouwd.
Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Organisatievorm
De drie coöperaties, Meerwind, Zuidenwind
en De Windvogel, hebben samen op 15 januari
2015 de BV 'Exploitatie Burgerwindturbine Neer'
opgericht. Deze BV bouwt de windturbine en gaat
deze exploiteren. Zuidenwind heeft het grootste
belang in de BV, namelijk 50% van de aandelen. De
Windvogel en Meerwind hebben ieder 25% van de
aandelen.
Financiering
De windturbine wordt gefinancierd door leningen
van de coöperaties aan de BV. Samen brengen de
coöperaties ongeveer 3 1 miljoen eigen vermogen
in; het resterende bedrag, ongeveer 3 2 miljoen
wordt van de bank geleend. De voorzitter: “Omdat
Zuidenwind momenteel nog maar honderd leden
heeft, is het waarschijnlijker dat De Windvogel
en Meerwind met hun grote ledenaantallen
(3300 en 1061) meer kapitaal inbrengen in het
project. Als Zuidenwind in de toekomst zo groeit
dat zij voldoende leden en kapitaal heeft, kan
zij de investeringen van de andere coöperaties
overnemen en is de windmolen volledig
gefinancierd door de Limburgse coöperatie. Mocht

Hans Tacq

www.zuidenwind.org
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er behoefte zijn om later ook de aandelen van de
BV over te nemen en dus het volledig eigendom te
verkrijgen, dan wordt bij de overdracht gekeken
naar de waarde van de aandelen op dat moment.”
Professionaliteit
Er zijn geen betaalde medewerkers. Vanuit de
drie coöperaties is een bouwteam samengesteld
van mensen met ervaring in de bouw en/of met
windmolenprojecten. Voor hun professionele
activiteiten krijgen deze medewerkers hun
onkosten vergoed.
Exploitatie
Van de opbrengsten uit de windturbine wordt
in de eerste plaats de rente op de leningen van
de leden van de coöperaties betaald. Daarnaast
blijft er nog winst over die in verhouding naar de
coöperaties toe gaat. De coöperatie Zuidenwind
gebruikt de leningen van de leden voor haar deel
van de financiering van de BV Burgerwindmolen
Neer. De coöperaties krijgen rente en winst uit de
BV, waarmee ze de vergoeding op de leningen van
de leden kunnen uitkeren. Deze vergoeding wordt
jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering
vastgesteld, in de praktijk komt dat meestal
neer op een rente van 5%. De verwachte
energieopbrengst bedraagt 4.485.000 kWh/jaar.
Energiebron en techniek
Windenergie met een Enercon E-92 windturbine
van 2,35 MW.

Heel Nederland

ZONNEPANELENDELEN

★ 11

★ ★ ★ ★ ★
ZonnepanelenDelen is een crowdfundingplatform voor zonne-energieprojecten. Wij ondersteunen coöperaties, projectontwikkelaars en gebouweigenaren met het organiseren van de financiering voor hún zonne-energieproject.
Hierbij combineert ZonnepanelenDelen crowdfunding met externe financiering van een bank.
ZonnepanelenDelen ondersteunt de projecten gedurende de looptijd van
de crowdfunding door het verzorgen van de back-office (financiële administratie). Hierdoor hoeft de projecteigenaar niet zelf bij te houden wat alle
deelnemers als vergoeding krijgen en hoeven zij geen individuele betalingen
te verrichten en/of gegevens af te stemmen met het energiebedrijf voor
verrekening van de opbrengsten op de stroomnota. Aanvullend geven we de
crowdfunders (de ‘zonnedelers’) live inzicht in de door hun opgewekte zonneenergie.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Sven Pluut

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

opgehaald voor verdere groei van Stichting Doen,
ifund en een privé-investeerder.

Context
ZonnepanelenDelen is voortgekomen uit
het bewonersinitiatief 1miljoenwatt. Met
1miljoenwatt zijn 1100 zonnepanelen succesvol
gecrowdfund op het stadion van FC Groningen.
Uit dit project bleek hoe lastig het is om dit op
een goede wijze te organiseren, omdat je met
ontzettend veel regels te maken hebt: energie,
fiscaal en financieel (Wft & AFM). Het is voor
initiatiefnemers gewoonweg te complex om vast
te stellen hoe hiermee om te gaan.
De initiatiefnemers moeten zich kunnen
concentreren op hun project (afspraken maken,
locatie, zorgen voor installatie en werven van
deelnemers). Daarom helpt ZonnepanelenDelen
hen met dit ‘ingewikkelde, maar essentiële’
component voor hun projecten.

Professionaliteit
ZonnepanelenDelen heeft betaalde werknemers
met een achtergrond in zonne-energie, duurzame
projectfinanciering en online marketing. Wij
helpen bij het maken van goede afspraken tussen
de energieleveranciers die bij deze projecten zijn
betrokken.
Exploitatie
ZonnepanelenDelen exploiteert zelf geen
energieprojecten. Dat doen klanten zoals
de ZonneWIJde, 1miljoenwatt & Bio Romeo.
Inmiddels is ruim 125.000 kWh opgewekt.
Energiebron en techniek
Zonne-energie: fotovoltaische panelen.

Organisatievorm
ZonnepanelenDelen is een Besloten
Vennootschap.

www.zonnepanelendelen.nl

Financiering
ZonnepanelenDelen is gefinancierd met eigen geld
van de aandeelhouders, Rockstart Smart Energy
Accelerator, en heeft recent externe financiering

54

55

Flevoland

COÖPERATIEVE VERENIGING
ALMEERSE WIND U.A.

Almere

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
De coöperatieve vereniging Almeerse Wind U.A. wil het stroomverbruik van
Almere, de Filmwijk in het bijzonder, in één klap vergroenen. Dat wil zij bereiken door eigen windturbines in het buitengebied van Almere te plaatsen,
in eigendom van zoveel mogelijk Almeerders. Onze stroomfabriek kan je
aanraken. Hij staat vlakbij, misschien wel op de route naar je werk of tante.
Almeerse Wind staat voor: onze wind, onze molens, onze stroom!

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Het wijkbestuur van de Filmwijk heeft als
doel gesteld de wijk (10.800 inwoners;
4.250 woningen) in 2022 energieneutraal te
hebben. Daartoe zijn door wijkbewoners de
projectgroepen Energiebesparing, Mobiliteit
en Duurzame Opwekking in het leven
geroepen. Laatstgenoemde is uitgegroeid tot
energiecoöperatie Almeerse Wind. Almeerse
Wind die het draagvlak voor windenergie gaat
vergroten. Medio 2015 wordt de wederverkoop van
groene windstroom via de Duurzame Energieunie
opgepakt en worden de eerste twee of drie
turbines ontwikkeld.
Organisatievorm
Op 16 februari 2015 zijn de statuten notarieel
gepasseerd. Almeerse wind gaat Almeerders
deelgenoot maken van haar coöperatie.
Financiering
Voor de financiering van het windpark is veel geld
nodig. Het geld dat nodig is om de plannen te
maken is hoogrisicokapitaal, omdat in deze fase
tot financial close nog niet zeker is of het park er
wel of niet zal komen.
REScoopNL, waarvan we onlangs lid zijn
geworden, ondersteunt ons bij het aantrekken
van dat kapitaal. De ledenwerving start in april
2015; financiële deelnemingen door leden volgen
wanneer de plannen voor ons eigen windpark
richting financial close komen. Tussentijds kan, in
de aanloop naar onze eigen elektriciteitsfabriek,

John van Diepen

www.almeersewind.nl
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alvast groene windstroom via Almeerse Wind van
de Duurzame EnergieUnie worden betrokken, al
dan niet met een ‘aandelenspaarsysteem’ voor
onze eigen turbines.
Meedoen kan met of zonder eigen vermogen;
ook als tientjeslid en/of stroomafnemer ben je
volwaardig lid met hetzelfde stemrecht als leden
die – in latere fase – een aandeel in ons windpark
willen kopen.
Professionaliteit
Naast risicodragend kapitaal is ook kennis van
windenergie nodig. Ook daarvoor vallen we terug
op REScoopNL, naast professionele partijen die
mogelijk participeren in overige turbines. Dat kan
wanneer we een park bouwen dat groter is dan het
aantal turbines dat wij kunnen financieren.
Exploitatie
De huidige generatie turbines hebben een
vermogen van circa 3 megaWatt en kosten circa
3 1,35 miljoen per MW opgesteld vermogen.
Afhankelijk van de locatie is de opbrengst goed
voor 2.200 à 2.500 huishoudens per turbine.
Een investering van ongeveer 3 2.000,– per
huishouden (zonnepanelen kosten ca. 3 5.000,–
per huishouden).
Energiebron en techniek
Almeerse Wind richt zich op windenergie,
uitsluitend door en voor Almeerders, met de meest
efficiënte turbines, op maat naar de locatie te
ontwerpen.

Zeeland

ENERGIEKE
SPORTVERENIGINGEN

Borsele

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Het Zeeuws Klimaatfonds, de gemeente Borsele en twaalf
sportverenigingen werken samen om een slag te maken voor een duurzame
energiehuishouding. In de zomer van 2015 worden alle accommodaties
voorzien van zonnepanelen (stroom) en zonnecollectoren (warm water).
Alle deelnemende sportverenigingen gaan actief aan de slag met een
eigen energiecoördinator en een plan van aanpak. Bedrijven ondersteunen
met adviezen. Dit alles met als doel: duurzame energiehuishouding voor
sportverenigingen te bewerkstelligen.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Sportverenigingen hebben moeite om financieel
rond te komen. Inkomsten uit subsidies en
sponsoring staan al jaren onder druk. De
energiekosten vormen een belangrijk deel van
de begroting. Zeker bij kleinere verenigingen
gaat rond een kwart van het jaarlijkse
lidmaatschapsgeld op aan energiekosten.
Energiebesparing en zelf energie opwekken staan
sterk in de belangstelling bij sportclubs. Waarom
dan niet gelijk een duurzame energiehuishouding?
Een onderlinge wedstrijd - wie betrekt zijn leden
op de leukste manier bij het project - bepaalt wie
er straks een feestje kan vieren.
Organisatievorm
Het gaat om een samenwerking tussen 12
sportverenigingen, een gemeente, een stichting
en enkele bedrijven (advies en installatie). Samen
vormen ze een projectorganisatie onder leiding
van het Zeeuws Klimaatfonds (de Stichting) en de
gemeente Borsele.

Ad Phernambucq

www.zeeuwsklimaatfonds.nl/

Financiering
De investeringen in zonnepanelen en
zonnecollectoren worden gedaan vanuit een
investeringsfonds voor duurzaam maatschappelijk
vastgoed (ingesteld door de gemeente). De
verenigingen betalen jaarlijks 3,75% van het

nieuws/project-energieke-sportverenigingen-van-start
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investeringsgedrag aan het fonds, voor een
periode van 15 jaar. Panelen en collectoren worden
gezamenlijk ingekocht. Verenigingen kunnen
extra geld ‘verdienen’ door het laten uitvoeren van
lichtscans bij hun sponsoren.
Professionaliteit
Er is hier geen sprake van een betaalde
medewerkers of levering aan klanten. Vrijwilligers
in sportverenigingen werken samen met
gemeente, maatschappelijke organisaties en
bedrijven om tot resultaat te komen en weten
daarbij hun leden te betrekken.
Exploitatie
De investering in zonnepalen, collectoren en LED(veld)verlichting bedraagt rond 3 250.000,–.
Energiebron en techniek
Een combinatie van zonnepanelen,
zonnecollectoren, LED (veld)verlichting,
bewegingsmelders, IR-warmtepanelen,
4D-boarding (boarding die kan kantelen en PV
panelen bevatten) en online monitoring.

Heel Nederland

VANDEBRON
ZONNECOLLECTIEF

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Steeds meer huishoudens investeren in zonne-energie, maar omdat nietgebruikte stroom wordt teruggeleverd aan een traditioneel energiebedrijf,
loont het amper om zonnepanelen te installeren waarmee op jaarbasis
meer wordt opwekt dan het eigen verbruik. Het Vandebron Zonnecollectief
bundelt alle daken die schone energie ‘teveel’ produceren en verkoopt deze
energie gezamenlijk, als één collectief.
Aan het Zonnecollectief kan iedereen deelnemen. De kale stroomprijs (exclusief belastingen en toeslagen) die afnemers betalen, komt voor 100% toe
aan de eigenaren van de zonnepanelen.Zo ontstaat er een betere prijs voor
zonne-energie (de hoogste terugleververgoeding voor particulieren in Nederland) en wordt het aantrekkelijker om meer te produceren dan je zelf nodig
hebt. Bovendien maakt het duurzame energie socialer en minder abstract.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Vandebron begon als marktplaats voor duurzame
energie waar onafhankelijke producenten
van duurzame energie, met bijvoorbeeld een
windmolen, hun energie rechtstreeks aan
consumenten kunnen verkopen. Vandebron stelt
de marktplaats nu ook open voor particulieren.
Organisatievorm
Een Besloten Vennootschap.
Financiering
Vandebron heeft een recordinvestering van
1,9 miljoen euro aangetrokken van onder meer
het Dutch Greentech Fund – een fonds van de
Rabobank, de TU Delft, Wageningen University
en het WNF – en de Triodos Bank. Hiermee
wil het bedrijf zeven miljoen huishoudens de
mogelijkheid bieden om over te stappen op ‘echte’
duurzame energie uit Nederland.

Jaap Grolleman

www.vandebron.nl/#!/zonnecollectief

Professionaliteit
Vandebron is een snelgroeiende duurzame startup
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die de vastgeroeste energiewereld flink opschudt.
Na de lancering in maart 2014 zijn we gegroeid tot
een bedrijf met 30 FTE’s en tienduizenden klanten.
Exploitatie
Wij maken geen winst op de energie zelf, die is
voor het huishouden dat zonnepanelen heeft. Die
kan nu een terugleververgoeding van 10,5 cent per
kWh ontvangen, in plaats van de gebruikelijke 5 of
6 cent per kWh.
Energiebron en techniek
Zonnepanelen en software.

Noord-Holland

AMSTERDAM VEHICLE2GRID

Amsterdam

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Als eerste operationeel project in Nederland laat Amsterdam Vehicle2Grid
zien hoe elektrisch vervoer en zonne-energie, aangestuurd door ICT, elkaar
versterken in de transitie naar een duurzame stad. De eerste resultaten zijn
boven verwachting en bieden een mooie uitkijk op de volgende stap: naar
buurt- en stadsniveau.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Het aantal huishoudens dat elektriciteit opwekt
met zonnepanelen is de afgelopen jaren flink
gegroeid. Ook begint elektrisch vervoer een steeds
normalere verschijning te worden. Resourcefully
is een consultancy op het gebied van innovatief
omgaan met de twee belangrijkste hulpbronnen
op aarde: energie en water. Resourcefully heeft
de ambitie om zelf te innoveren: ‘Practice what
we Preach’. Amsterdam Vehicle2Grid brengt
twee problemen – aanbodpiek zonne-energie
en vraagpiek Elektrisch Vervoer – samen tot één
oplossing. Door de piek in zonneproductie te
matchen met het laden van elektrisch vervoer
wordt overbelasting van het netwerk voorkomen.
Daarnaast draagt Vehicle2Grid bij aan een
optimale integratie van zonne-energie.
Organisatievorm
Amsterdam Vehicle2Grid is een
samenwerkingsverband. Liander N.V., de grootste
netbeheerder in Nederland, test de invloed van
de technologie op het netwerk. Resourcefully
implementeert, test en doet aanbevelingen met
betrekking tot het systeem en de impact van
gedragssturing. Mastervolt ontwikkelt de harden software voor het project. Dit is een continue
proces van monitoren en verbeteren.

Hugo Niesing

Financiering
Amsterdam Vehicle2Grid wordt volledig
gefinancierd door de drie partijen.

www.amsterdamvehicle2grid.nl/

Professionaliteit
Amsterdam Vehicle2Grid wordt uitgevoerd door
bovengenoemde professionele organisaties.
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Exploitatie
Op buurt- of stadsniveau kan meer waarde
gecreëerd worden als indirecte kosten
meegerekend worden, zoals het voorkomen
van netverzwaring dankzij Vehicle2Grid en de
bijhorende investeringen. Denk bijvoorbeeld aan
aanzienlijk lagere netaansluitingskosten. Voor
een particulier kan het verdienmodel oplopen tot
3 300,– à 3 400,– per jaar. Op wijkniveau betekent
dit een besparing van duizenden euro’s per jaar.
Het exact doorrekenen van het business-model is
nog niet afgerond.
De beoogde exploitatie bestaat uit twee
onderdelen: marktontwikkeling en duurzame
stadsontwikkeling
Met Mastervolt wordt aan een commercieel
product voor de Europese markt (en daarbuiten)
gewerkt. Volgende stap betreft het aanhaken van
de elektrische auto-industrie.
Met gemeentes wordt gekeken naar de potentie
van deze systemen voor echt duurzame
stadsontwikkeling. Zowel de integratie van
duurzame energie als elektrisch vervoer hiervoor
inzetten staat centraal. Volgende stap betreft
grotere pilots of experimenten om toegevoegde
waarde concreet te maken en business modellen
toe te passen.
Energiebron en techniek
Zon en zonnepanelen. Het systeem bestaat uit 20
panelen van in totaal 4kWp. Via een omvormer
wordt de zonnestroom naar het verdeelstation
geleid. In het verdeelstation wordt bepaald waar
de stroom naartoe gaat.

Zuid-Holland

NATUURLIJK VENTILATIESYSTEEM
BREDE SCHOOL HET DOK

Oegstgeest

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Het schoolbestuur van Brede School Het Dok vindt duurzaamheid vanuit het
perspectief van gezondheid een belangrijk thema voor de school. Daarom is,
naast het gebruik van natuurlijke materialen, goede luchtkwaliteit middels een
uniek, innovatief en natuurlijk klimaatsysteem het voornaamste doel van het
ontwerp van Brede School Het Dok. Zo is het idee van een houtconstructie als
luchtkanaal ontstaan. Natuurlijke ventilatie via de gevel voert verse lucht aan en
stroomt door het gebouw via akoestische roosters naar een centraal trappenhuis,
waar het wordt afgevoerd. Er zijn geen ventilatiekanalen nodig, hetgeen energie
en materiaal bespaart. De lucht wordt toegevoerd via winddruk geregelde
ventilatieroosters. De constructie in het gebouw wordt uitgevoerd in hout.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
De opdracht om een duurzame brede school te
ontwerpen, is het gezamenlijk initiatief van de
school ABS Nieuw-Rhijngeest, kinderopvang SKO
en de gemeente Oegstgeest. Ze zochten daarom
een architectenbureau dat in staat is om buiten de
gebaande paden te stappen en tot innovatieve en
slimme ontwerpoplossingen te komen voor een zo
duurzaam mogelijk gebouw. Architectenbureau
Paul de Ruiter heeft het thema duurzaamheid
vanuit een gezondheidsperspectief vertaald naar
het uitgangspunt ‘frisse lucht’.
Organisatievorm
Brede school Het Dok is een coöperatief initiatief
van de school ABS Nieuw-Rhijngeest, Stichting
Kinderopvang Oegstgeest (SKO) en gemeente
Oegstgeest.
Samen met het schoolbestuur, ARUP en architectenbureau Paul de Ruiter is gewerkt aan dit
innovatieve en duurzame klimaatontwerp.

Architectenbureau Paul de Ruiter

www.paulderuiter.nl/projectens/

Financiering
Gemeente Oegstgeest stelt bij nieuwbouw of uitbreiding van scholen extra, maar beperkt, budget
beschikbaar voor het toepassen van maatregelen
voor energiebesparing en verduurzaming. Zo
ook voor brede school het Dok. Met dit geld is het
klimaatsysteem gefinancierd.

brede-school-het-dok/
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Professionaliteit
Brede School Het Dok heeft betaalde werknemers,
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waaronder docenten en pedagogisch medewerkers. Voor alle gebruikers levert het klimaatsysteem op een andere manier energie dan gangbaar is. Architectenbureau Paul de Ruiter is een
professioneel bureau met als visie ontwerpen te
maken die energie opleveren, zowel technisch als
in menselijke zin.
Naast het klimaatconcept is rekening gehouden
met geluidsbelasting bij de implementatie van
geluiddempende ventilatieroosters (dempingswaarde tot 37 dB in open stand).
Exploitatie
Meerkosten voor implementatie van het klimaatsysteem bedroegen 3 160.000,–. Gemeente Oegstgeest heeft deze gefinancierd. De opbrengst is een
natuurlijk geventileerde, frisse school.
Energiebron en techniek
Uitgangspunt is passieve, natuurlijke ventilatie.
Grote luchthoeveelheden bewegen zich langzaam
door de ruimte. Rondom de glazen gevel – windscherm tegen harde wind – zijn ventilatieroosters
geplaatst met daarachter een verwarmingselement. Deze ventilatieroosters zijn aangesloten op
de houten structuur van de school. De ruimte tussen twee secundaire houten liggers functioneert
als luchtkanaal. Het kanaal is aan de onderzijde
(plafond) geperforeerd waardoor lucht gelijkmatig de ruimtes in stroomt. Lucht stroomt dus heel
langzaam via het rooster, achter de glazen gevel,
langs het verwarmingselement. Deze verwarmt of
koelt de lucht en stroomt zo het gebouw in.

Gelderland

Bronckhorst

OPA EN OMA ZON

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Opa’s en oma’s kunnen hun kleinkind(eren) met het ‘Opa en Oma Zon concept’ een uniek en duurzaam cadeau geven. Kleinkinderen krijgen dit jaar
geen iPod of Barbie, maar een zonnepaneel! Met een relatief geringe bijdrage, met vele opa’s en oma’s, kun je een essentieel verschil maken. Je koopt
niet alleen een zonnepaneel, je investeert in een groene en schone toekomst
voor je kleinkind(eren).
Doel is zoveel mogelijkheid opa’s en oma’s te werven en deze bij te laten
dragen aan de noodzakelijke energietransitie middels het kopen van ‘slechts’
één zonnepaneel voor hun kleinkind(eren).

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Kinderen zijn de grote mensen van straks.
Opa’s en oma’s spelen een hele belangrijke
rol in het leven van hun kleinkinderen. Opa’s
en oma’s, die precies begrijpen hoe belangrijk
duurzaamheidsdoelstellingen zijn en wat het
betekent als we deze doelstellingen niet zullen
halen. Opa’s en oma’s die niet afwachten, maar
concreet samen met de jeugd iets gaan doen aan
verduurzaming.
Het rendement van het zonnepaneel wordt 25
jaar lang op de spaarrekening van het kleinkind
gestort. Zo ontvangt het kleinkind ieder jaar een
groen cadeau. De opbrengst wordt gestort op de
verjaardag van het kleinkind.
Organisatievorm
Gaby Koenders, initiatiefneemster/bedenker van
dit concept, stelde dit concept beschikbaar aan de
Opa en Oma Zon Stichting. Deze stichting neemt
de regie voor de verdere ontwikkeling van het ‘Opa
en Oma Zon’-concept. Gaby Koenders is op dit
moment de enige bestuurder van de stichting.

Gaby Koenders

www.opaenomazon.nl

Financiering
‘Opa en Oma Zon’ wordt gefinancierd door opa’s
en oma’s die een zonnepaneel kopen voor hun
kleinkind.
Het pilotproject in de gemeente Bronckhorst
plaatst ‘Opa en Oma Zon-panelen’ op het dak van
het gemeentehuis. De gemeente Bronckhorst
heeft hiervoor een SDE+ subsidie voor 486 panelen
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ontvangen. De gemeente betaalt een vergoeding
voor de zonnestroom aan de stichting. Deze
vergoeding en de subsidie is het rendement voor
de kleinkinderen.
Professionaliteit
Op dit moment heeft de stichting nog geen
betaalde werknemers. Initiatiefneemster/
bedenker van het concept, Gaby Koenders,
besteedt al haar vrije uren aan het concept.
Mensen uit haar netwerk ondersteunen haar
hierbij. Zij is momenteel in gesprek om het bestuur
van de stichting uit te breiden met kundige en
gedreven mensen.
Exploitatie
De zonnepanelen zullen voor een marktconforme
prijs worden aangeboden. Er wordt uitsluitend
met hoogwaardige en bewezen technologie
gewerkt. Dit zal de opbrengst waarborgen en
de risico’s van de opa’s en oma’s minimaliseren.
Het rendement van de panelen wordt op de
spaarrekening van het kleinkind gestort. Streven
is om voor de opa’s en oma’s (en dus voor de
kleinkinderen) een rendement te behalen dat iets
boven een huidig spaarrekeningrendement ligt.
Energiebron en techniek
Dit project richt zich op zonne-energie. Ook andere
duurzame energiebronnen en initiatieven kunnen
in de toekomst worden gekoppeld aan het ‘Opa en
Oma Zon’-concept.

Drenthe

VERENIGING DUURZAAM
BALINGE

Balinge

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★
Vereniging Duurzaam Balinge is een klein burgerinitiatief en is vanaf 2006
bezig met duurzame acties. De vereniging heeft tot doel inwoners van
het dorp en omgeving te stimuleren samen te werken aan een duurzaam
bestaan. De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door duurzaam
beheer en gebruik van energie en water na te streven. Samen met andere organisaties geeft zij educatie en voorlichting over energiebesparende maatregelen. De vereniging doet onderzoek, inventarisatie, studie en advies op het
gebied van duurzaamheid. Zij draagt zorg voor de eigen leefomgeving door
het (mede)onderhouden van de natuur in de directe omgeving in samenwerking met natuurorganisaties en andere grondeigenaren. Verder levert Vereniging Duurzaam Balinge een bijdrage aan het verbeteren en/of beschermen
van natuurwaarden met vrijwilligersactiviteiten.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Duurzaam Balinge is in 2006 gestart in het
Drentse dorp Balinge met 99 inwoners. Onder het
motto 'Verbeter de wereld en begin in Balinge'
worden er allerlei activiteiten ontplooit in het
dorp die een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving. De gedachte daarbij is dat een
duurzame samenleving alleen kan ontstaan als we
samenwerken.
Organisatievorm
Duurzaam Balinge is een vereniging met een bestuur en twee werkgroepen. Het bestuur heeft als
taak voorwaardescheppend te zijn voor deze twee
werkgroepen.
De werkgroep Hout werkt als vrijwilligersgroep
met circa 20 personen voor de Vereniging Natuur
Monumenten. De werkgroep Energie bestaat uit
acht leden die zich bezighouden met voorlichting en realisatie van projecten in het dorp en de
Broekstreek. Het geheel is gebaseerd op een zelf
ontwikkeld stappenplan. Verder werkt Duurzaam
Balinge nauw samen met de Drentse KEI, Grek en
USkooperaasje.

Ger Nobels

www.Duurzaambalinge.nl

Financiering
De vereniging draait geheel op eigen inkomsten
uit lidmaatschap. In het verleden heeft zij meegedaan met verschillende wedstrijden en acties waar
geldprijzen aan verbonden waren. Deze geldprijzen zijn o.a. besteed aan openbare ledverlichting,
zonnepanelen op het dorpshuis en een cursus ‘het
nieuwe rijden’.
Professionaliteit
Er zijn geen mensen in dienst. Acht vrijwilligers
voor de werkgroep Hout zijn opgeleid door
Natuurmonumenten en zijn gecertificeerd om
zaagwerkzaamheden te verrichten. De vrijwilligers van de werkgroep Energie hebben door
ervaring en technische achtergronden voldoende
kennis om energieprojecten te organiseren. Zo
zijn de zonneboiler en hout cv-installaties door de
vereniging zelf ontworpen en gebouwd. Daarnaast
is de vereniging nu wederverkoper van Noordelijk
Lokaal Duurzaam.
Exploitatie
n.v.t.
Energiebron en techniek
Zonneboilers, PV-panelen en biomassa.
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Wereld

IPHONE ON WHEELS

Verstedelijkte regio’s

★ 11

★ ★ ★ ★ ★
iPhone on Wheels is de automotive-equivalent van Apple’s heruitvinding
van de telefoon. De markt voor persoonlijke mobiliteit is groter dan die voor
telecommunicatie. De auto representeert nog altijd de grootse consumenten
uitgave in aanschaf, onderhoud en energierekening. De meeste mensen betalen meer voor het energiegebruik van hun auto dan voor hun huishouden.
iPhone on Wheels heeft in Amerika al prijzen gewonnen.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
iPhone on Wheels is een nieuw soort auto met
een kleinere (ecologische) footprint. iPhone on
Wheels is geschikt voor ‘zelfrijden’ en nieuwe
ontwikkelingen als car & ride sharing, waardoor de
gebruiksefficiency van ons wegennet toeneemt.
Minder wagengewicht en luchtweerstand
reduceert de energie intake (fossiel of elektrisch).
Een kleinere wagen neemt minder ruimte in
beslag waardoor met bestaande infrastructuur
kan worden volstaan.
Het idee is ontstaan uit verwondering en de
vraag hoe iets concreet beter kan. Waarom weegt
een auto 15 tot 25 keer zoveel als de vaak enig
inzittende die het vervoert? En waarom is deze
even breed als die inzittende (bestuurder) lang is?
Een curieuze verspilling van materiaal, zeker op
overvollle wegen. Wat mist, is een nieuw voertuig
dat all-in-one nieuwe antwoorden biedt zoals
iPhone on Wheels.
Organisatievorm
iPhone on Wheels is een Eenmanszaak.
Bekendmaken van het hele idee, het
voertuigconcept en de filosofie erachter onder
de juiste personen en organisaties is de eerste
prioriteit.

Ralph Panhuyzen

www.newisetta.com

Financiering
De financiering kan alleen maar tot stand komen
als neuzen van relevante partijen dezelfde
richting op staan, in de eerste plaats op gebied van
funding. De grootste weerstand is gelegen in het
feit dat TU’s e.d. menen het alleenrecht te hebben
op innovatie.
iPhone on Wheels wil iets verwezenlijken dat in
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de praktijk zoden aan de dijk zet. Na de vereiste
endorsement kan redelijk vanzelf funding worden
opgehaald. Zeker met het vooruitzicht dat het een
majeure banen-, innovatie- en exportmotor kan
zijn
Professionaliteit
De kennis en knowhow van de bedenker.
Exploitatie
Ontwikkelen en vervaardigen van twee prototypes
– één volledig elektrisch, de ander met een laatste
generatie, schone en efficiënte brandstofmotor
– zal om en nabij de 15 miljoen kosten.
Fundingmogelijkheden zijn onder andere het
Europese Green Car program en de EIB. Het is een
ideaal project voor universiteiten en technische
instellingen, zeker ook omdat er zoveel spin-off
innovatie mee gemoeid is.
Bij substantiële afzet zorgen we voor een
drastische daling van de consumptie van
energie (fossiele energie dan wel accu’s), nieuwe
werkgelegenheid en exportkansen.
Energiebron en techniek
Elektrisch dan wel laatste generatie, efficiënte/
schone ICE. Hoe lager het gewicht en de
luchtweerstand, hoe minder accu’s nodig zijn en
hoe beter de range.

Noord-Brabant

ENERGIE GILZE RIJEN

Gilze en Rijen

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Energie Gilze-Rijen wil een actieve bijdrage leveren aan een klimaatneutraal
Gilze-Rijen. Wij richten ons hierbij op het organiseren van informatie uitwisseling, gezamenlijk inkopen en verkopen van duurzame energie, realiseren
van energiebesparing en energieproductie projecten en het promoten van
duurzaamheid in de gemeente in samenwerking met onze partners.
Onze projecten om energiebesparing te realiseren worden zonder verplichtingen aan de inwoners van Gilze Rijen aangeboden.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Energie Gilze Rijen is in september 2013 opgericht
vanuit de visie dat we de toekomstige generaties
niet mogen belasten met de gevolgen van onze
energiebehoeften. We moeten zuinig zijn op onze
aarde, voor ons en onze kinderen. Ondertussen
is energie wel een primaire levensbehoefte
waar iedereen recht op heeft. En om de
energievoorziening op de lange termijn veilig
te stellen tegen stabiele, gelijkblijvende kosten
moeten we actie ondernemen. Daarbij willen wij
niet afhankelijk zijn van politieke willekeur of
financiële motieven.
Organisatievorm
Energie Gilze Rijen is een Coöperatieve Vereniging
U.A.
Financiering
Energie Gilze Rijen is een vrijwilligersorganisatie
en nog niet financieel onafhankelijk. Energie Gilze
Rijen heeft 140 betalende leden, voornamelijk
particulieren, huurders en bedrijven uit de
gemeente Gilze Rijen.

André Dilweg

Professionaliteit
Energie Gilze Rijen wil verder professionaliseren,
echter zijn de mogelijkheden hiertoe erg
beperkt. Energielevering (via een derde met
leveringsvergunning) is nu in onderzoek. De
postcoderoosregeling biedt onvoldoende
perspectief.

www.energiegilzerijen.nl
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Exploitatie
Op dit moment geen exploitatie.
Energiebron en techniek
Nog niet van toepassing.

Noord-Holland

URBAN EARTHSHIP
ALKMAAR

Alkmaar

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Een Earthship is een gebouw dat energetisch zelfvoorzienend is en in principe
niet aangesloten is op de openbare voorzieningen zoals water, elektriciteit
en gas. Er wordt dus gebruik gemaakt van de reeds beschikbare natuurlijke
bronnen. Een Earthship voorziet in een comfortabele woning, warmte, water,
voedsel en energie.
Bouwmaterialen worden zoveel mogelijk natuurlijk en lokaal verkregen
(gerecycled). Er wordt gebouwd met de zogenaamde ‘Big bags’ zand en met
strobalen en een Earthship heeft groene “dakbekleding”.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Urban Earthship is voortgekomen uit de Stichting
SAWA om samen met de gemeente Alkmaar
energetisch zelfvoorzienende woningbouw
te ontwikkelingen op de toekomstige
nieuwbouwlokatie(s). In principe was er de
toezegging gedaan voor bouw van 17 autarkische
woningen in het noordwestgedeelte van het
Vroonermeer Noord-gebied. Vanwege de
stagnatie in de bouw is het proces een tijd
opgehouden.
Het is niet bekend of deze mogelijkheid (later
in het proces) nog bestaat. Met het aantreden
van een nieuwe voorzitter van de stichting is in
samenspraak met de gemeente Alkmaar en de vele
sponsoren op een andere locatie van start gegaan.

Professionaliteit
Hogeschool Inholland Alkmaar heeft
de toezegging gedaan tot monitoring
(meettechnisch) van het project.
Exploitatie
Het gebouw wordt ingezet voor open dagen,
bijeenkomsten, lezingen, vergaderingen,
workshops en sponsormeetings. In de woning
kunnen maximaal vier personen overnachten.
Energiebron en techniek
Passieve- en actieve zonne-energie,
windenergie, wateropslag, warmteaccumulatie,
warmteterugwinning, enz.

Organisatievorm
Stichting SAWA (Stimulering Autarke
Woningbouw Alkmaar e.o.) heeft een ANBI-status
en werkt samen met Duurzaam Ondernemen
in Noord-West Holland, Pepik Henneman, Cees
Gertjan Hiemstra, de gemeente Alkmaar en
wethouder Jan Nagengast.

Rob Duivens

https://www.facebook.com/
UrbanEarthship?ref=br_rs

Financiering
De gemeente Alkmaar, regionale ondernemingen
en diverse particulieren ondersteunen dit project
met sponsoring, materialen, kennis en kunde.
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Overijssel

DUURZAAM HOONHORST HOUTGESTOOKTE DORPS CV

Hoonhorst

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Een houtgestookte dorpskachel verwarmt de gemeenschapsgebouwen in het
dorp zoals de Kulturhuslokatie bij de sport, school en -op termijn- de kroeg.
De houtsnippers zijn afkomstig van Hoonhorster bodem. Onder het motto 'de
helft voor het dorp, de helft voor de kosten' verzamelt, snippert en droogt het
plaatselijke groenrecyclingbedrijf door de inwoners gebracht snoeiafval zodat
het geschikt is voor de dorpsCV. Snippers worden gedroogd met warmte van
compost. Uit onderzoek bleek dat de Hoonhorster bodem genoeg biomassa
heeft om de dorpsCV warm te houden. In de wetenschap dat er meer liefhebbers zijn voor de Hoonhorster houtopstanden, zijn met omringende landgoederen convenanten afgesloten om vrijkomend snoeiafval beschikbaar te
stellen. Vrijwilligers helpen bij het verzamelen hiervan. Kortom: in Hoonhorst
zitten we er groen, gezond, gemeenschappelijk lekker warmpjes bij.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Antje Kingma

www.duurzaamhoonhorst.nl

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Hoonhorst is in 2010 verkozen tot het duurzaamste dorp van Overijssel en kreeg een budget van
de provincie voor een groot aantal projecten.
Hoonhorst heeft vrijwillig allerlei zaken opgepakt
en uitgevoerd. In Hoonhorst werd tegelijkertijd
een kulturhusconcept ontwikkeld, waarbij allerlei activiteiten worden samengebracht onder
een viertal daken. Eén is de Potstal, de lokatie
bij de sportvelden. Het dorp heeft met elkaar de
nieuwbouw gerealiseerd. Onder de Postal is door
Duurzaam Hoonhorst een kelder geplaatst met
daarin de houtgestookte dorps CV. Via het warmtenet verwarmt deze dorpskachel de school. Het
plan om ook de kerk ermee te verwarmen bleek
technisch en praktisch niet haalbaar. Het ligt wel
in de planning het café, ook onderdeel van het kulturhus met bibliotheek en andere voorzieningen,
op termijn aan te sluiten.
Organisatievorm
Duurzaam Hoonhorst is een stichting en een 100%
burgerinitiatief. Nu een groot aantal grote en
kleine projecten gerealiseerd zijn bezinnen we ons
op de meest passende organisatievormen voor al
wat Hoonhorst heeft en doet.
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Financiering
Duurzaam Hoonhorst heeft de prijs die zij in 2010
won handig geïnvesteerd. Een deel om projecten
te financieren, een deel om projecten aan te jagen
en een deel voor projecten die geld genereren. De
houtgestookte dorpsCV is daar één van. De gebruikers (school en Potstal) betalen een passende
vergoeding voor de geleverde warmte. Daarnaast
zijn er nog inkomsten van zonne-installaties die
huishoudens huren van DZHH, en zijn er nog wat
andere inkomsten.
Professionaliteit
Duurzaam Hoonhorst levert met de dorpsCV
warmte aan de Potstal en de school. Hoewel eenvoudig van de buitenkant is e.e.a. buitengewoon
professioneel georganiseerd en formeel vastgelegd.
Exploitatie
Euro’s en kWh’s zijn geen dagelijkse taal in het
dorp, maar uiteraard hebben we die cijfers beschikbaar. Nu aanleveren is lastig, maar op verzoek
zijn alle ins- en outs te verkrijgen.
Energiebron en techniek
Warmte uit compostering droogt de snippers (innovatieve techniek); een houtgestookte CV en het
warmtenet.

Noord-Holland

HET GROENSTE IDEE VAN
HAARLEMMERMEER 2013

Haarlemmermeer

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Het zou toch geweldig zijn als iedereen zegt: ‘ik wil duurzame producten kopen, want duurzaamheid loont!’ Vanuit die gedachte is het Groenste Idee van
Haarlemmermeer opgezet. Goede energiebesparende ideeën van inwoners,
bedrijven en instellingen mogen niet verloren gaan. Ze zijn het waard om te
worden uitgevoerd. Het Groenste Idee van Haarlemmermeer 2013 is onderdeel van het programma Ruimte voor Duurzaamheid. Met deze wedstrijd willen we zoveel mogelijk bewoners, organisaties, instellingen en ondernemers
mobiliseren aan duurzaamheid te doen en ‘verleiden’ tot het indienen van
duurzame initiatieven onder het motto ‘Samen doen’.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
September 2011 vond de eerste editie van het
Groenste Idee van Haarlemmermeer plaats en
werd financiële ondersteuning gegeven aan bewoners, bedrijven, organisaties en instellingen die
zelf concreet wilden bijdragen aan het verduurzamen van de Haarlemmermeer.
De tweede editie in 2013 hebben we grootser
aangepakt met een uitgebreide campagne om de
mensen warm te maken voor het indienen van
hun groenste idee. Belangrijk uitgangspunt is dat
de mensen zelf hun idee uitvoeren. De gemeente
faciliteert en zorgt voor cofinanciering.
Organisatievorm
Gemeente Haarlemmermeer.
Financiering
3 250.000,– was beschikbaar voor de winnaars.
3 100.000,– voor ideeën voor een subsidiebijdrage
en 3 150.000,– voor ideeën voor voorfinanciering
uit een revolverend fonds tegen een lening van
2% rente, met een terugbetaalperiode van uiterlijk
10 jaar. Eén van de voorwaarden voor het verkrijgen van financiering was dat een drempelbedrag
van minimaal 3 5.000,– via crowdfunding moest
worden opgehaald.

Gemeente Haarlemmermeer
www.groensteidee.nl

Professionaliteit
Eigen pool van gemeentemensen gespecialiseerd
in communicatie, projectmanagement, finan-
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ciën, subsidies; een enthousiaste, innoverende
wethouder Duurzaamheid en de bereidheid
buiten bestaande hokjes te denken. We hebben
hulp ingeschakeld van een crowdfunding- en een
marketingbureau. Voor het beoordelen van de
50 ingezonden ideeën hebben we een deskundige
vijfkoppige jury gevraagd.
Het Groenste Idee van Haarlemmermeer is een
begrip geworden. Komend jaar komt er een derde
editie.
Exploitatie
Van de vier winnaars uit 2013 hebben drie gebruik
gemaakt van de subsidie en één van de voorfinanciering tegen lagere rente. Opbrengst (in CO2reductie): de groenste tuin: 0,2 ton CO2-reductie/
jaar (vermeden transportkilometers voor vervoer
van voedsel); ‘Kipster’, kippen houden is een eitje:
100 ton CO2-reductie op basis van CO2-uitstoot
industrieel versus lokaal biologisch ei; de elektrische bolderkar: 2 ton CO2-reductie door vermeden
autokilometers; zonnestalling voor elektrische
vervoersmiddelen bij kinderdagverblijf Boshoeve: 1
ton CO2-reductie door vermeden autokilometers.
Energiebron en techniek
CO2-reductie en/of energieopwekking.

Noord-Holland

HILVERSUM VERBONDEN

Hilversum

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Hilversum Verbonden (HV) stimuleert samenwerking en verduurzaming. Wij
faciliteren en ondersteunen vernieuwers en nemen ook zelf initiatief. HV is
een netwerk van Hilversummers die de samenleving willen versterken, vooral
op wijkniveau. HV realiseert dit door nieuwe, duurzame, sociale samenhang
stimulerende, energiebesparende of energie-opwekkende initiatieven te
faciliteren.
Context
Stichting Hilversum Verbonden bestaat 5 jaar
en richt zich sinds voorjaar 2014 specifiek op
het ondersteunen of initiëren van duurzame
initiatieven zoals Repair Cafe Hilversum,
Maatschappelijke Beursvloer Hilversum, Geef- &
Neemtafel, burgerinitiatief Meentkracht waarmee
o.a. zo’n 40 woningen energiezuiniger gemaakt
zijn, de ‘Voor elkaar’-flyer vol met Hilversumse
duurzame burgerinitiatieven, Seinkracht gericht
op Hilversum Oost, HEIkracht gericht op Hilversum
Zuid met o.a. een energiecoöperatie.
Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Aernoud Olde

www.hilversumverbonden.nl

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Organisatievorm
Een stichtingsbestuur, een kernteam en talloze
sympathisanten waarvan er zo’n 70 actief zijn als
vrijwilliger. Vanuit Stichting Hilversum Verbonden
is het initiatief ‘Duurzaam Hilversum’ gestart dat
inmiddels uit meerdere teams bestaat die zich
richten op een bepaalde wijk of activiteit. Deze
teams worden ondersteund bij de promotie, bij het
leggen van contacten met de gemeente en andere
organisaties, bij het vinden van de noodzakelijke
financiële middelen en medestanders binnen
het netwerk van HV. De kracht is dat nieuwe
initiatieven vrij eenvoudig een flinke hoeveelheid
publiciteit kunnen genereren waardoor de
initiatiefnemers zich kunnen concentreren op het
initiatief zelf.
Financiering
Het overgrote deel van het werk gebeurt door
vrijwilligers. De kosten zijn laag door hulp in
natura uit de Hilversumse gemeenschap. Per
activiteit zoeken we dekking voor de kosten. Voor
de duurzaamheidsactiviteiten hebben we een
partnership gesloten met HOOM. We ontvangen
financiële steun van de gemeente Hilversum en de
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Rabobank. Op termijn denken we over te gaan tot
financiële bijdrages van Hilversumse partners en
wellicht ook van particulieren.
Professionaliteit
Het merendeel van het werk wordt gedaan
door vrijwilligers. Sommige werkzaamheden
vragen een dusdanige inzet dat dit niet van een
vrijwilliger gevraagd kan worden. In 2014 heeft
de stichting voor enkele activiteiten financiële
dekking gevonden zodat drie vrijwilligers een
bescheiden financiële vergoeding kregen.
De kracht van HV ligt in haar netwerk en de
opgebouwde communicatiekanalen. Met de
website (500 unieke bezoekers per maand),
nieuwsbrief (1000 emailadressen), HV-LinkedIn
(1160 leden), Twitter (1150 volgers), Facebook en
zo nodig via persberichten en andere middelen
realiseren we zichtbaarheid voor het netwerk.
Exploitatie
Kosten en opbrengsten zijn lastig te kwantificeren.
Over 2014 had de stichting als geheel ruim
3 15.000,– aan inkomsten, waarvan 80% de
maatschappelijke beursvloer betrof. De in 2014
gerealiseerde energiebesparingen zijn te danken
aan het zelfstandig wijkinitiatief Meentkracht,
waar we een ondersteunende en adviserende
rol bij speelden. In 2015 hopen we een of meer
energiecoöperaties te realiseren en minimaal 100
extra geïsoleerde woningen.
Energiebron en techniek
Energiebesparing bij bestaande woningen in
samenwerking met HOOM en de gemeente
Hilversum; gezamenlijke inkoop van vloer-,
spouwmuur-, binnendak- en dakisolatie,
zonnepanelen, HR++glas en HR-ketels.

Utrecht
Utrecht

ENERGIEK!

★ 11

★ ★ ★ ★ ★
Stagiaires uit het MBO (ROC) worden opgeleid om advies te geven over ven
tilatie en energiebesparing in huurwoningen en worden ingezet bij tenminste
500 huurders van woningcorporatie Mitros. Zij brengen de bewoners een
pakketje met enkele kleine energiebesparende materialen en schriftelijke
informatie over energiebesparing in de woning en ventilatie. Zij doen een
rondgang in de woning en geven ter plaatse advies op maat en sturen een
rapportagebrief met een overzicht van de geadviseerde maatregelen, met
een inschatting van de jaarlijkse besparing per maatregel. De bewoners
krijgen een tas met daarin een hygrometer, een ledlamp, informatie en een
wisser. Ook worden een aantal informatieavonden georganiseerd waarbij de
rapportagebrief nogmaals uitgelegd wordt. Doel van dit project is energiebesparing, beter gebruik van de woning en meer comfort voor de huurder.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Rianne Bakkker/Dutopia-Advies

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
De gemeente Utrecht heeft van augustus 2013
tot en met januari 2014 een initiatievenfonds in
het leven geroepen voor veelbelovende projectvoorstellen waarbij CO2 besparing in de gebouwde omgeving van zowel woningeigenaren
als huurwoningen het belangrijkste doel was.
Woningcorporatie Mitros heeft in het verleden
een ventilatie/energiebesparingsproject gedaan
in de wijk Kanaleneiland in samenwerking met
het Wijkbedrijf dat ROC-leerlingen een stageplek
aanbood als adviseur. Rianne Bakker, projectleider
van EnergieAmbassadeurs, signaleert op Utrechtse bewonersavonden veel vragen van huurders
over energiebesparing. Een combinatie van deze
verschillende expertises leverde een mooie kans
voor Mitros, het Wijkbedrijf Utrecht, Technotrend
en Dutopia-advies om een projectvoorstel in te
dienen bij de gemeente Utrecht.
Organisatievorm
Het Wijkbedrijf Utrecht, woningcorporatie Mitros,
Dutopia-advies en Technotrend organiseren
samen het project. Mitros en de gemeente Utrecht
financieren het initiatief. Het wijkbedrijf organiseert en begeleidt de studenten, Mitros faciliteert
door bijvoorbeeld trainingsruimten beschikbaar
te stellen, Dutopia-advies begeleidt het project
en Technotrend zorgt voor de energiebesparings

www.stichtingtechnotrend.nl/
junior-energieambassadeurs/
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expertise. Alles is contractueel vastgelegd.
Twee aan twee gaan stagiaires op bezoek bij
huurders van Mitros in Kanaleneiland Utrecht. De
leerlingen zijn zelf enthousiast over energiebesparing, want dat het zo eenvoudig was om geld
en energie te besparen wisten ze niet. Een aantal
stagiaires is van Marokkaanse of Turkse afkomst
en daar veel huurders van Mitros beter Arabisch of
Berbers spreken, is dat een echte aanwinst.
Het is leuk om jonge volwassenen zo enthousiast
aan het werk te zien als ambassadeurs van iets
waar ze normaal totaal niet mee bezig zijn, namelijk: energie besparen. Wat een leuk project!
Financiering
De gemeente Utrecht subsidieert met 3 10.000,–
het project en woningcorporatie Mitros financiert
het Wijkbedrijf. IKEA Utrecht heeft 250 ledlampen
gedoneerd.
Professionaliteit
Alle organisaties hebben betaalde werknemers.
De stagiaires worden niet betaald maar wel goed
verzorgd.
Exploitatie
De kosten van het project zijn ca. 3 27.000,–.
Energiebron en techniek
Energiebesparing en ventilatie in de huurwoning.

Heel Nederland

TEL DE ZON

★ 11

★ ★ ★ ★ ★
Tel de Zon biedt hulp aan eigenaren van PV-installaties met analyse en
interpretatie van gegevens en verzamelde data van vele eigenaren. Dit om algemene trends te ontdekken of generieke uitspraken te kunnen doen over de
kwaliteit van PV-installaties. 5.000 particulieren en bedrijven deden mee aan
het onderzoek. De uitkomsten zijn openbaar en gedeeld met de deelnemers
en andere geïnteresseerden. Elke deelnemer ontving individuele feedback
op het functioneren van zijn PV-systeem. De onderzoeksmethode en de
uitkomsten zijn gedeeld met wetenschappers en andere geïnteresseerden in
binnen- en buitenland. Het ‘Tel de Zon’-onderzoek gaf ons én de deelnemers
op eenvoudige wijze een indicatie hoe het in het algemeen met de kwaliteit
van particuliere PV-installaties gesteld is.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
In 2014 heeft de Stichting Monitoring
Zonnestroom een idee ontwikkeld voor
een nieuwe methode van het monitoren
van het energetisch functioneren van
zonnestroomsystemen. Het project Tel de Zon
is uitgevoerd door de Stichting Monitoring
Zonnestroom, een non-profit organisatie met
als doel informatie over zonnestroom op een
onafhankelijke wijze te organiseren en aan te
bieden. Voor de uitvoering van dit project werkt de
stichting nauw samen met de Universiteit Utrecht
en Holland Solar.
Organisatievorm
Tel de Zon vond plaats in de week van de Solar
Days, de nationale campagne voor zonne-energie
in Nederland waarbij een groot aantal organisaties
betrokken is. Ook dit jaar wordt Tel de Zon
georganiseerd. Vanaf mei 2015 kunnen installaties
worden aangemeld.

Saskia ‘t Hart

www.solardays.nl/evene-

Financiering
Tel de Zon wordt uitgevoerd met financiële steun
van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO). Daarnaast zijn er partners en sponsors
die het project ondersteunen en helpen meer
bekendheid te geven.

ment-organiseren/tel-de-zon
www.zonnestroomnl.nl/

onderzoek/hoe-interpre-

teer-ik-de-prestatie-analy-

se-van-mijn-zonnestroomsy-

Professionaliteit

steem/
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Tel de Zon wordt deels gefinancierd uit externe
middelen. Medewerkers van de Stichting
Monitoring Zonnestroom, Universiteit Utrecht
en Holland Solar krijgen een klein aantal uren
vergoed middels financiering door de RVO.
Deelnemers melden zich aan via de website. Na
eenmalige registratie en invoeren van gegevens
van het zon-PV systeem, voeren deelnemers na
een week hun opbrengst in.
Analyse van de gegevens vond automatisch plaats,
inclusief het genereren van brieven met feedback
naar elke deelnemer. Meer dan 100.000 eigenaren
van systemen in Nederland zijn zich nu bewuster
van de energetische opbrengst van zonnestroom.
Dankzij succesvolle communicatie (o.a. via het
TV programma ‘Kassa’) werden vele eigenaren
gevonden die hieraan wilden meedoen en ging er
die weken veel aandacht naar de toepassing van
zonne-energie.
Exploitatie
Tel de Zon is uitgevoerd met een budget van
3 17.000,–. Circa 10% van de deelnemers heeft
actie ondernomen door tegenvallende opbrengst
hetgeen leidde tot een toename van de opgewekte
energie van gemiddeld 200 kWh/kWp bij zo’n 500
systemen op jaarbasis.
Energiebron en techniek
Onderzoek en analyse van zonnestroominstallaties.

Heel Nederland

NUL OP DE METER

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Met lokale Nul op de Meter-stichtingen kunnen bewoners goedkope
financiering regelen voor energiebesparende maatregelen. Dit concept
levert bewoners lagere woonlasten op, een hoger comfort en een betere
leefomgeving. CO2-uitstoot vermindert door het vermijden van fossiele
energie. De lokale economie spint hier garen bij: per 100 woningen wordt
een extra omzet van 5 1,5 miljoen gerealiseerd. Elke wijk en elk dorp kan een
eigen lokale stichting oprichten. Op dit moment lopen er gesprekken met
gemeentes door heel Nederland.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Nul op de meter is een initiatief vanuit advies- en
ingenieursbedrijf Ekwadraat.Vijf partners zijn
hierbij betrokken: Degen & Leideritz, Sidekick
industries, Watch-e, Legal Today en Trineco.
Voor het oprichten van lokale stichtingen is
funding nodig. Hier kan een gemeente of lokale
investeerder in voorzien. Met deze funding kan de
structuur van de stichting worden opgericht, kan
de stichting een marketing toolkit en een energieapplicatie aanschaffen en energiecoördinatoren
opleiden. Ekwadraat en Trineco ondersteunen
hierin.
Organisatievorm
De partners hebben allen een aandeel
in dit concept, vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst. De
energiecoördinatoren kunnen ambassadeurs zijn
uit de lokale gemeenschap. Zij inventariseren
in het dorp of wijk bij bewoners thuis waar
energiebesparende kansen zijn. Deze vertalen zij
in een persoonlijke wensenlijst die via de stichting
wordt gekoppeld aan een lokaal netwerk van
gecertificeerde aannemers en installateurs. Op dit
moment wordt de eerste lokale stichting van Nul
op de Meter opgericht. Daarnaast lopen er veel
gesprekken bij andere gemeentes. Gemeentes zijn
erg enthousiast over het concept.

Marjan de Vries

www.nulopdemeter.eu/

www.ekwadraat.com/nul-op-demeter/

Financiering
Voor de oprichting van lokale stichtingen is
funding nodig, bijvoorbeeld van een gemeente
of lokale investeerder. Lokale aannemers en
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installateurs betalen per ontvangen opdracht een
klein percentage aan de stichting. Hiermee kan
de stichting haar funding terugbetalen aan de
gemeente of lokale investeerder. Zodra de funding
is terugbetaald, wordt dit geld geïnvesteerd in
projecten die de leefbaarheid bevorderen.
De energie-applicatie heeft ook een subsidiewijzer.
Ekwadraat helpt bij het aanvragen van subsidies.
Nul op de Meter is opgezet door zes partners.
Zij hebben elk hun eigen tijd in dit project
geïnvesteerd. Daarnaast heeft elke partner een
bedrag ingelegd wat gebruikt kan worden voor
o.a. de promotie van het concept.
Professionaliteit
100 nul op de meter woningen betekent
3 1.500.000,– omzet voor de lokale economie.
Een aantal bewoners wordt opgeleid tot
energiecoördinator en zullen een kleine
vergoeding voor hun werk krijgen.
Ekwadraat en Trineco geven professionele
ondersteuning zoals training aan de energiecoördinatoren, tools zoals de website, apps, social
media en contracten maken. Ekwadraat en Trineco
coördineren.
Exploitatie
Alle partners hebben tijd in dit concept
geïnvesteerd. Dit wordt terugverdiend door de
aanschaf van de tools door een lokale stichting.
Daarnaast betalen lokale aannemers per opdracht
een deel aan de stichting.
Energiebron en techniek
Veelal zonnepanelen en isolatie.
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BAS (BENEFICIAL TO ALL STAKEHOLDERS) |
WEG NAAR NUL

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
BAS is een energieleverancier met doel de energietransitie uit te voeren en
mensen onafhankelijk te maken van fossiele energie. De weg naar energieonafhankelijkheid noemen we ‘de Weg naar Nul’ (WNN). Door energiekosten
om te zetten in investeringen, door te besparen op energiegebruik, door zelf
energie op te wekken en met mogelijke participatie in zonneweides of een
windmolen, kan iedereen eigenaar worden van zijn eigen energievoorziening.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
BAS is twee jaar geleden opgericht uit frustratie
over de trage energietransitie en de noodzaak
voor innovatieve oplossingen voor het energievraagstuk. BAS is een energieleverancier die niet
verdient aan energie maar aan verduurzaming van
haar klanten. BAS ondersteunt haar klanten met
alles wat nodig is om duurzame doelstellingen te
behalen. Dus voor BAS is het een incentive om zo
min mogelijk niet-duurzame energie te verkopen
en zo snel mogelijk te zorgen voor een duurzame
energiehuishouding.
Organisatievorm
BAS is een BV met een kantoor in Rotterdam. Met
gedreven franchiseondernemingen (Amsterdam,
Deventer, Rotterdam, Utrecht) met elk hun expertise, heeft zij een innovatieve marktbenadering.

Steyn Hoogakker

www.basnederland.nl
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BAS levert alle vormen van energie: van Nederlandse Wind tot grijze stroom. De keuze is aan
de klant. Omdat BAS een scherpe terugleververgoeding (100% van het heenlevertarief) hanteert,
is het voor klanten aantrekkelijk zelf energie te
produceren. BAS levert energie zonder daaraan
te verdienen, BAS verdient een marge van het
WNN-traject, BAS heeft evenveel baat bij zo min
mogelijk energieverbruik als de klant/partner!
De onlangs opgerichte BAS Foundation stelt onderzoek en deelbaar maken van kennis centraal.
BAS wil haar eigen concurrenten faciliteren en bedienen, want de energietransitie gaat sneller door
meer partijen van de ervaringen en mogelijkheden
van BAS gebruik te laten maken.

Financiering
BAS opereert financieel onafhankelijk, met een
eigen klantenkring en investeerders. BAS is
subsidievrij en onafhankelijk in haar keuze van
leveranciers.
BAS houdt wel rekening met mogelijkheden tot
externe financiering en subsidie voor klanten en
partners.

Exploitatie
Ieder WNN-traject start met een meting om de te
behalen doelstellingen te bepalen, weergegeven
in euro’s en CO2-reductie. De ‘startmeting’ en
bijbehorend rapport geeft de klant inzicht en op
basis daarvan regelt BAS financiering. Zo heeft
stichting Zienn in twee jaar tijd 28% bespaard op
elektra (445.000 kWh) en gas (126.000 m3), een
totale CO2-reductie van 430.000kg. Veel projecten
hebben geen externe financiering nodig doordat
de WNN is gekoppeld aan het energiebudget en
zichzelf financiert vanuit de bestaande cashflow.

Professionaliteit
BAS heeft een leveringsvergunning van de ACM
en bedient ongeveer 400 klanten met bijna 5.000
gebouwen. BAS heeft 11 FTE in dienst en naast vijf
franchise partners zijn diverse ambassadeurs en
vrienden betrokken.

Energiebron en techniek
Met haar systeem, ervaring en inzichten adviseert
BAS haar klanten de meest optimale manier om
volledig duurzaam te worden. BAS gaat daarbij
prestatiecontracten aan met een gegarandeerde
uitkomst.
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Utrecht
Utrecht

SOLYLUNA

★ 11

★ ★ ★ ★ ★
Grote scholen missen de boot voor duurzame energie, omdat zij een te lage
prijs voor stroom betalen om een zonnedak terug te kunnen verdienen. Door
een actie op drie basisscholen in de Utrechtse wijk Lunetten te combineren
met particulieren in de wijk, hebben scholen toch zonnepanelen kunnen
plaatsen. De actie heeft 28 daken opgeleverd met in totaal 253 zonnepanelen.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Grotere scholen vallen buiten de huidige projecten
voor zonne-energie, omdat zij een te lage
stroomprijs betalen. Toch wil een aantal scholen
heel graag zonnepanelen plaatsen, omdat het
schoner en duurzamer is. En om de kinderen een
goed voorbeeld te geven. Deze scholen willen op
milieugebied hun maatschappelijke rol in de wijk
invullen door zelf het goede voorbeeld te geven en
zo als inspirator te fungeren voor de wijk.
Het idee van SolyLuna is dat ouders/wijkbewoners
samen zonnepanelen aanschaffen. Door
collectieve inkoop besparen zij kosten. De
scholen krijgen voordeel in de vorm van gratis
zonnepanelen. De opgewekte elektriciteit
vermindert de kosten van de scholen en komt ten
goede aan het onderwijs. Door de hoeveelheid
opgewekte energie op een speelse manier aan de
leerlingen te presenteren zien zij hoeveel energie
er wordt opgewekt en verbruikt. Kinderen in de
hogere groepen volgen een lesprogramma waar
duurzaamheid deel van uitmaakt.
Organisatievorm
Een bewonersinitiatief met een projectteam voor
de praktische organisatie en uitvoering en een
zonnecommissie bestaande uit schooldirecteuren,
staffunctionarissen huisvestingszaken, ouders
en het projectteam van Solyluna, bijgestaan door
vrijwilligers.

Marjon Boers

www.solyluna.nu

Financiering
Zijn mensen eerder bereid zonnepanelen aan
te schaffen als de school er ook baat bij heeft?
Is het schoolplein een goede plek om elkaar te
benaderen? De gemeente Utrecht was daar ook
benieuwd naar en steunde deze pilot via het
Initiatievenfonds Utrechtse Energie met een
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vergoeding voor het inhuren van professionals,
juridisch advies, maken van een website en
andere publiciteitskosten. De deelnemers
betaalden hun eigen zonnepanelen en indirect de
panelen voor de scholen. De scholen hebben het
monitoringsysteem gefinancierd.
Professionaliteit
Solyluna heeft geen betaalde werknemers maar
heeft wel professionals ingehuurd (die veel meer
uren maakten dan waarvoor zij betaald kregen).
Solyluna heeft geleid tot 270 zonnepanelen in de
wijk Lunetten met een CO2-besparing van:
• 270 * 260Wp* 0,85 = 59.670 kWh/jaar
• 59.670 * 15 = 895.050 kWh/15jaar
• 895.050 * 0,492 kilogram CO2 = 440.365 kilo CO2besparing/15 jaar
Exploitatie
De projectkosten van Solyluna bedragen
3 10.000,– De actie leverde 28 daken met
253 zonnepanelen op (kosten 3 113.400,–).
De scholen kregen 17 gratis panelen (waarde ca.
3 5.600,–) die samen 4370 Wp opbrengen.
Een jaarlijkse besparing van 3 895,– (in totaal ruim
3 20.000,–).
Energiebron en techniek
Zonne-energie.

Groningen

POWERMATCHING CITY

Hoogkerk

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
PowerMatching City is dé Europese proeftuin om vraag en aanbod van stroom
en warmte op een intelligente wijze aan elkaar te koppelen. Met als doel volledig van de karakteristieken van zowel centrale als decentrale energiebronnen
te profiteren. Naast zonnepanelen, warmtepompen, een thuiscentrale en een
windpark beschikken de huishoudens allemaal over slimme meters en slim
witgoed. Het demonstratieproject met 42 deelnemende huishoudens bestaat
al sinds 2009 in Hoogkerk, provincie Groningen en wordt afgerond in 2015.
Zo wordt beschikbare (dak)ruimte op gemeentelijke gebouwen benut en lokale duurzame energie opwek bevorderd, waarmee indirect de CO2-uitstoot
gereduceerd wordt.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
PowerMatching City demonstreert
geavanceerde slimme energiediensten op
basis van de bijbehorende, innovatieve slimme
energietechnologieën. Het doel daarvan is om de
waardecreatie van intelligente energiesystemen
empirisch te valideren en de eisen en wensen
die de eindgebruiker aan dergelijke services en
systemen stelt, inzichtelijk te maken. Het betreft
een initiatief vanuit de overheid (IPIN subsidie) in
combinatie met partners uit het bedrijfsleven en
kennisinstellingen
Organisatievorm
Professioneel consortium met zakelijke
partners (DNV GL, Essent, Enexis, Gasunie, ICT
Automatisering en TNO) en kennispartners
(Hanzehogeschool, TU Delft en TU Eindhoven).

www.powermatchingcity.nl
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Exploitatie
De proeftuin heeft geen winstoogmerk. Er wordt
gekeken naar de mogelijkheden om het concept
opschaalbaar te maken.
Energiebron en techniek
Smart Grid

Financiering
IPIN subsidie en financiële bijdrage van de
partners.

Susanne Bach

Professionaliteit
Professioneel consortium. PowerMatching City is
opgenomen in de Sustainia100, een wereldwijde
lijst met de honderd beste voorbeeldprojecten
op het gebied van energie, water en voedsel,
die model staan voor een duurzame toekomst.
In de lijst staan projecten uit 56 landen op zes
continenten.
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Heel Nederland

DE ENERGIETRANSITIE
VAN ONDERAF

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
De Energietransitie van Onderaf is een onderzoeksproject met als doel het versnellen van de energietransitie in Nederland door verbetering van de inzet van
lokale duurzame energie-initiatieven. We hebben hiervoor toekomstperspectieven voor energiecoöperaties ontwikkeld en concrete samenwerkingsvormen met
de belangrijkste stakeholders in de sector uitgewerkt. In het onderzoek hebben
we gekeken naar de samenhang tussen de verschillende rollen en niveaus binnen
het gehele ecosysteem. We hanteerden in dit project een integrale multi-level
aanpak, een multi-stakeholder benadering, en namen bottum-up als vertrekpunt. Het gaat vooral om de wisselwerking tussen theorie én praktijk. Om de
resultaten te verspreiden heeft TNO een ‘serious game’ ontwikkeld. Organisaties
kunnen daarmee lokaal aan de slag en experimenteren met nieuwe handelingsperspectieven en nieuwe strategieën voor samenwerking.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

projecten met eigen kapitaal van leden, leningen
bij een bank, en investeringen van aandeelhouders.

Doel
Nationale- en Europese doelstellingen op het gebied van duurzame energie zijn ambitieus. Burgers
spelen een belangrijke rol in de realisatie van deze
doelen, en het aantal duurzame, lokale energieinitiatieven stijgt in een snel tempo. Belangrijke
knelpunten zijn het ontbreken van coherent- en
consistent overheidsbeleid, de afwachtende houding bij gevestigde bedrijven, en het ontbreken van
realisatiekracht en verdienmodellen bij de nieuwe
energiecoöperaties. In het programma Samenwerking Topsector Energie en Maatschappij (STEM)
benadrukt de Topsector Energie de behoefte aan
meer wederzijds begrip, inzicht in perspectieven en
drijfveren tussen ‘de sector’ en ‘de maatschappij’.

Professionaliteit
Het onderzoek voor de ontwikkeling van een set
handelingsperspectieven en nieuwe samenwerkingsvormen, is vernieuwend door de integrale
multi-level en multi-stakeholderbenadering
waaronder het betrekken van een financier als
gesprekspartner. De bijdrage van dit project aan
de energietransitie werd beoordeeld als zeer goed,
want met de resultaten - een set van handelingsperspectieven en nieuwe, getoetste en geëvalueerde, samenwerkingsvormen - is het mogelijk bij
te dragen aan het vergroten van de realiseerbaarheid van energie-innovaties.

Organisatievorm
TNO voerde het onderzoek uit met diverse lokale
energiecoöperaties, energieleveranciers, netwerkbeheerders en de Rabobank als coöperatieve
financier. De diversiteit in het consortium is uniek.

Marijn Rijken

www.tno.nl/nl/aandachtsgebie-

den/energie/sustainable-energy/
new-markets-and-users/de-ener-

Exploitatie
Waardeproposities en concrete samenwerkingen
met uitwisseling van waarden zijn uitgewerkt voor
een zoncoöperatie, voor een windcoöperatie en
voor een gemeenschapscoörperatie die industriële
restwarmte verdeeld via een warmtenet.

Financiering
Het onderzoek is met financiële steun van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
uitgevoerd. De onderzoeksresultaten laten zien
hoe de ontwikkeling van een coöperatie gepaard
kan gaan met de opbouw van de financiering van

gietransitie-van-onderaf/
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Energiebron en techniek
Het onderzoek heeft zich gericht op de organisatie, waardepropositie, en samenwerking met
gevestigde partijen, en is in die zin energiebron en
techniekneutraal.
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Zuid-Holland

NIEUWE ENERGIE
ZONNECENTRALE LEIDEN

Leiden

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Nieuwe Energie is een bijzonder bedrijfsverzamelgebouw in de binnenstad
van Leiden. De zonnecentrale is een initiatief van EnergiekLeiden en Portaal.
RooftopEnergy (RTE) is de ontwikkelaar, financier en de exploitant van de
zonnecentrale voor de komende 15 jaar. Het pand ligt pal naast de gascentrale
die Leiden al 150 jaar van elektriciteit en warmte voorziet. Nieuwe energie en
oude energie komen samen op deze unieke locatie. Het doel van EnergiekLeiden is nieuwe energie in Leiden. De nieuwe zonnecentrale is icoon van een
nieuwe energievoorziening.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
In 2012 stond een nieuwe huurder naar het pand
Nieuwe Energie te kijken. Zij werkt als zelfstandig
onderzoeker in de nieuwe energie. Nieuwe Energie
ligt pal op het zuiden, met prachtige historische
sheddaken en met een perfecte hellingshoek.
En dan de naam: Nieuwe Energie. Waarom
geen zonnecentrale? De huurdersvereniging
van Nieuwe Energie en eigenaar Portaal
reageerden enthousiast. EnergiekLeiden, Portaal
en de enthousiaste onderzoeker zijn vervolgens
aan de slag gegaan. Gekozen is SDE aan te
vragen en een ‘ontzorger’ te laten financieren.
RooftopEnergy werd als partner ingeschakeld.
Met hun ondersteuning werd een SDE-subsidie
aangevraagd en verkregen. Eind van 2014 was alles
rond. In april 2015 begint de bouw.
Organisatievorm
EnergiekLeiden is een stichting, een platform
van Leidse mensen die vanuit hun eigen
expertise en interesse werken aan nieuwe
energie in de stad. Portaal is een van de grotere
woningbouwcorporaties in Nederland, actief in
vijf regio’s waaronder Leiden. Portaal neemt de
stroom af en rekent af met RTE. RooftopEnergy
B.V. specialiseert in plaatsing en financiering van
zonnepanelen op het dak van een pand.
Portaal en RooftopEnergie hebben hun
samenwerking contractueel vastgelegd.
EnergiekLeiden was initiatiefnemer, aanjager en
procesbegeleider.

EnergiekLeiden (Anne Marieke
Schwencke)

www.nieuweenergieleiden.nl
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Financiering
RooftopEnergy financiert en exploiteert
de zonnecentrale. Portaal stelt het dak ter
beschikking en neemt de zonnestroom af.
Professionaliteit
RooftopEnergy is een commerciële onderneming
met betaalde krachten. RooftopEnergy heeft
in 2013 en 2014 samen met Stichting Natuur en
Milieu de succesvolle campagne Zon Zoekt School
opgezet. Portaal, een van de grotere corporaties
in ons land, zorgt voor de huisvesting van ruim
56.000 huishoudens in Amersfoort, Soest, Leiden,
Arnhem, Rheden, Nijmegen, Utrecht, Nieuwegein,
Bunnik en Maarssen. EnergiekLeiden is een nonprofit stichting die op dit moment voornamelijk
met een vaste groep vrijwillige professionals
en een flexibele schil van mensen werkt aan
verduurzaming van de Leidse energievoorziening.
Exploitatie
Een zonnecentrale van 300 panelen, 75 kW en een
opbrengst van 70.000 kWh per jaar.
Energiebron en techniek
Zonne-energie.

Heel Nederland

ENERGIEKE BOTTOMUP
IN LAGE LANDEN

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
In 2012 begint het op te vallen dat er wel het een en ander aan de hand is in
ons landje. Bewoners kopen collectief zonnepanelen in, boeren zetten panelen op hun schuren en ruilen stroom voor voedsel met hun stadse buren. Als
zelfstandige onderzoeker vind ik het allemaal zo interessant dat ik besluit het
op papier te zetten. Hieruit ontstaat het rapport: De Energieke Bottomup in
Lage Landen: de energiebeweging van onderaf, over vrolijke energieke burgers, zon- en windcoöperaties en nieuwe nuts. In augustus 2012 publiceerde
ik het onderzoek online en zette het uit in mijn eigen netwerken.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Anne Marieke Schwencke

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
In 2012 is er eigenlijk nog geen vogelvlucht
beschrijving van de energiebeweging van
onderaf. Wij Willen Zon van Urgenda laat zich
overdonderen door een enorme respons en lokale
energiecoöperaties schieten als paddenstoelen
uit de grond: van Texel Energie, Blijstroom tot
Grunneger Power. Ondertussen zien we ook
stadslandbouwers, voedsel- en zorgcoöperaties
ontstaan, stappen burgers over op ‘eerlijke
banken’ en pleiten kritische economen voor een
lokale veerkrachtige economie en complementaire
munteenheden. Overal slaan zelfredzame kritische
burgers de handen ineen en gaan vrolijk aan de
slag met de herinrichting van het publieke domein.
Wat ik tegen kom tijdens mijn eigen zoektocht
besluit ik op papier te zetten. Het rapport
‘Energieke Bottomup in Lage Landen’ heeft een
brede spin-off gehad. Het kwam op het juiste
moment, net toen de beweging bovengronds
of boven water kwam en meer mensen zich
begonnen af te vragen wat er gaande was.
Organisatievorm
Ik werk als zelfstandig onderzoeker onder de naam
AS I-Search. In Leiden werk ik nauw samen met
EnergiekLeiden. Onderzoeksprojecten doe ik vaak
samen met anderen en in opdracht.
In 2013 heb ik in opdracht van
NetbeheerNederland, samen met Maya van der
Steenhoven en Arthur Wendel, een verkenning
gedaan naar de rol en betekenis van lokale

www.asisearch.nl
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energie-initiatieven en netbeheerders.
In 2014 werkte ik samen met het Planbureau voor
de Leefomgeving aan de eerste beleidsstudie
over energiecoöperaties: Energiecoöperaties:
ambities, handelingsperspectief en interactie
met gemeenten (maart 2014). Dat jaar doe
ik ook onderzoek voor Stichting DOEN naar
financieringsmogelijkheden voor startende
ondernemingen in de energiesector.
Financiering
Ik werk in opdracht. Daarnaast doe ik veel
vrijwillig, in Leiden en landelijk.
Professionaliteit
20 jaar expertise in de energiesector. Online
publicatie op eigen website, voor iedereen in te
zien.
Altijd open voor een gesprek met studenten en
actievelingen in het veld.
Exploitatie
Dit rapport is op eigen initiatief en titel
geschreven. Eigenlijk een bottomup
onderzoeksinitiatief: heft in eigen hand.
Energiebron en techniek
Alle technieken waar lokale energiegroepen mee
bezig zijn.
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Overijssel

HOLLAND ECO FINANCE

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Duurzaam is nog al te vaak vooral DUUR. Nederlandse huishoudens, bedrijven en sportclubs staan aan de zijlijn van het duurzaamheidsproces omdat
zij niet zelfstandig financieel kunnen participeren. Holland Eco Finance (HEF)
is specialist op het gebied van kwaliteitsverlichting en helpt publieke instellingen, scholen, verenigingen en ondernemers met energie besparen. HEF
maakt in Overijssel duurzaamheid (financieel) bereikbaar door conventionele
verlichting te vervangen door led-verlichting met behulp van een attractieve financiële regeling. HEF wil een doorbraak teweeg te brengen door de
investering in kwalitatief goede ledverlichting rechtstreeks te koppelen aan
substantiële energiebesparing. Zo kan iedereen met een beperkt budget profiteren van energiezuinige maatregelen en een lagere energierekening.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
HEF is geboren in 2011 doordat Hans
Veenemans naar de toekomst kijkt, nieuwe
verlichtingstechniek interessant vindt, maar niet
zonder meer de huidige technieken wil vervangen
en oog heeft voor de nadelen van de transformatie
naar led. De ecologische schuld en recycling is een
belangrijk onderdeel van dit proces. Veenemans
is bestuurslid bij de Stichting Bewust Duurzaam.
nu! Een ideëel initiatief met als doelstelling het
gebruik van led-verlichting te stimuleren vanwege
de afvalproblematiek. De producten van HEF
zijn gebaseerd op de Nederlandse technische
doorbraak in led-verlichting.
Organisatievorm
HEF is een BV, gevestigd in Overijssel.
Aandeelhouders zijn Energiefonds Overijssel
(100% dochter provincie Overijssel) 47,4%, A2
Participaties 47,4% en Holland Eco 5,2%.

Hans Veenemans

Financiering
HEF is mede mogelijk gemaakt door de
participatie van regionale partners. HEF startte
de verduurzaming bij de voetbalstadions van Go
Ahead Eagles Deventer, Heracles Almelo en PEC
Zwolle. Momenteel worden er stappen gemaakt
om het bedrijvennetwerk rondom deze clubs te
verduurzamen.

www.hollandecofinance.nl
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Professionaliteit
HEF is een snelgroeiende duurzame start-up.
Na de lancering op 13 september 2014 groeideen
wij door naar provincie-breed bereik. Onze
organisatie moet lean & mean blijven, want het
voordeel behoort aan onze duurzame partners
en gebruikers. Daarbij werken wij gedeeltelijk
met publiek geld (onze talenten). Gesteund
door diverse Overijsselse onderwijsinstellingen,
gemeentes en sportclubs.
Exploitatie
Ons uitgangspunt is het ingezette kapitaal met
een kleine vergoeding te laten rouleren. Door het
uitstekende besparingsrendement laten onze
klanten ons graag meedelen in de gerealiseerde
besparing en maken daarmee de minimale
overhead goed. Voor 2015 verwacht HEF een
omzet van 3 1,5 mln te realiseren. Kostprijs van
de omzet bedraagt circa 90% van dit bedrag. HEF
verwacht een gemiddelde energiebesparing van
64% te generen ten opzichte van conventionele
verlichting. Voor 2015 is dat een verwachte
besparing van 1.237.500kWh.
Energiebron en techniek
Led-verlichting met dubbel layer LED techniek;
op basis van een zogenaamde 'duo layer'-chip
met groen en rood. Natuurlijk is deze nieuwe
technologie op fabrieksniveau beschermd door
patenten en prior art.
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Noord-Brabant

ECODORP BOEKEL

Boekel

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Ecodorp Boekel is een inspirerend voorbeeld voor duurzaam leven
in verbinding. We gaan een Micro Smart Grid in ons ecodorp starten
dat kan dienen als een voorbeeld voor toekomstige wijken. Het
Micro Smart Grid biedt de mogelijkheid te experimenteren met
vernieuwende energieproductiemiddelen. Het dorp bevat accu’s en
energieproductiemiddelen, zoals zonnepanelen, windmolens, etc.
Innovatieve energieproductiemiddelen hebben daarbij de voorkeur. Als de
zon schijnt worden eerst alle accu’s volgeladen voordat we energie naar het
net sturen. Daardoor ontlasten we het net op het moment dat er een piek aan
aanbod is. Als we energie gebruiken, worden eerst alle accu’s leeg getrokken,
voordat er energie wordt gehaald van het net. Daardoor ontlasten we het net
op het moment dat er een piek aanvraag is.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Het initiatief Ecodorp Boekel wordt beheerd
door burgers. Zeven jaar geleden besloot een
echtpaar dat ze duurzamer wilde gaan leven.
Zij maakten een website met al hun wensen en
met de 100 mensen die bij de eerste bijeenkomst
kwamen, starten ze een vereniging van ecodorpinitiatieven (Ecodorp Brabant). Twee jaar geleden
kwamen zij in gesprek met de gemeente Boekel
voor de aankoop van 6ha bouwgrond voor het
bouwen van 35 duurzame woningen en startten
een coöperatie die de grond gaat kopen en de
bouwmaterialen. Daarna gaan zij met eigen
handen hun energiepositieve woningen bouwen.
Organisatievorm
De coöperatie Ecodorp Boekel wordt eigenaar van
de grond en de woningen. De bewoners gaan de
woningen huren.

Ad Vlems

Financiering
De coöperatie heeft startgeld gekregen van de
leden. De eerste twintig leden komen zo aan
een startkapitaal van 3 100.000,– en lenen geld
van het Groenfonds. Daarna start de coöperatie
een aantal ondernemingen om het geleende
geld terug te kunnen betalen. De eerste twee
ondernemingen zijn een huuronderneming en
een Boomhuttershotel. Elk lid betaalt huur aan de

www.ecodorpboekel.nl
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coöperatie waardoor de basisinkomsten verzekerd
zijn (er wordt een wachtlijst aangelegd van
geïnteresseerden om te voorkomen dat woningen
lang leeg staan). Vijf boomhutten, ontworpen
door erkende en bekende kunstenaars worden
verhuurd.
Professionaliteit
Er zijn geen betaalde werknemers in de coöperatie.
De leden worden zo nodig opgeleid met cursussen.
De energie wordt geproduceerd en verbruikt door
de leden zelf.
Exploitatie
Inclusief installatie verwacht ik dat we uitkomen
rond de 3 3.5/Wp. Dat is voor een systeem inclusief
1kWh batterij-opslag per kWp aan PV.
Energiebron en techniek
Het Micro Smart Grid is de belangrijkste
energietechniek. Door alle huizen te verbinden
en de opgewekte energie op locatie op te slaan in
accu’s en later liefst in waterstof, biedt het Micro
Smart Grid de mogelijkheid experimenten uit te
voeren en innovaties in praktijk te brengen.
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Heel Nederland

PBL BELEIDSSTUDIE
ENERGIECOÖPERATIE

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
‘PBL beleidsstudie Energiecoöperatie’ is een onderzoek naar de activiteiten
en handelingsperspectieven van energiecoöperaties, hun interactie met
gemeenten en hun mogelijke bijdrage aan de verwezenlijking van gemeentelijke klimaat- en energiedoelen. Het onderzoek beschrijft de stand van zaken
van de energiecoöperaties rond begin 2014. Het onderzoek gaat in op een
tiental representatieve cases en analyseert de verdienmodellen, kansen en
belemmeringen. Vervolgens wordt in meer detail gekeken naar de interactie
met gemeenten. Dit rapport is de eerste beleidsstudie over de energie
coöperaties. Het rapport geeft een realistisch beeld van de situatie waarmee
betrokken partijen zich beter kunnen oriënteren op ontwikkelingen in een
turbulent energieveld.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Hans Elzenga en Anne Marieke
Schwencke

www.pbl.nl/publicaties/energiecooperaties-ambities-han-

delingsperspectief-en-interactie-met-gemeenten
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Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Anno 2013 krijgt de lokale energiebeweging steeds
meer aandacht van beleidsmakers, politici en
media.
De Rijksoverheid, maar ook gemeenten,
verwachten veel van dergelijke burgerinitiatieven
op het gebied van energieopwekking en
-besparing, en geven aan deze zoveel mogelijk
te willen faciliteren en stimuleren. Om inzicht te
krijgen in de huidige stand van zaken hebben het
PBL en AS I-Search, op verzoek van het DirectoraatGeneraal voor Milieu en Internationale Zaken
(DGMI) van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu, onderzoek verricht naar de activiteiten en
handelingsperspectieven van energiecoöperaties,
hun interactie met gemeenten en hun mogelijke
bijdrage aan de verwezenlijking van gemeentelijke
klimaat- en energiedoelen.
Ten behoeve van dat onderzoek zijn betrokkenen
van tien relatief ervaren energiecoöperaties
geïnterviewd, evenals hun contactpersonen
binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente
waarin de coöperaties actief zijn.
Organisatievorm
Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van
Ministerie van Infrastructuur en Milieu door
Hans Elzenga van het PBL (Planbureau voor de
Leefomgeving) en Anne Marieke Schwencke AS
I-Search.

Financiering
Financiering door Ministerie IenM.
Professionaliteit
Hans Elzenga is senior wetenschappelijk
onderzoeker bij PBL. PBL is een gerenommeerde
onderzoeksinstelling; het nationale instituut voor
strategische beleidsanalyses op het gebied van
milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan
de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging
door het verrichten van verkenningen, analyses
en evaluaties waarbij een integrale benadering
vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht.
Anne Marieke Schwencke werkt al 25 jaar als
onderzoeker in de energiesector en sinds 2004
als zelfstandige onder de naam AS I-Search. Sinds
2012 richt Annemarieke Schwenke zich op lokale
energie-initiatieven en de rol van burgers in de
energievoorziening.
Exploitatie
Het onderzoek geeft een beschrijving van
exploitatie en verdienmodellen van een tiental
representatieve energiecoöperaties.
Energiebron en techniek
Voor zover van toepassing energiecoöperaties.
Met name zon en wind.
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Noord-Holland
Amsterdam

GEWOONBOOT

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★
De geWoonboot is de eerste voorbeeldwoning van autarkisch wonen op het
water en dient als inspiratiebron voor mensen die ook op deze wijze willen
wonen, zoals CPO Schoonschip, NDSM Energie en De Ceuvel. Als hoofdfunctie van de boot is een vergader- en trainingslocatie waarbij bedrijven de
locatie huren voor een bijeenkomst op deze bijzondere plek in het IJ bij de
NDSM-werf. Alle bedrijven aan boord maken kennis met de werking van de
duurzame systemen aan boord waarbij de boot zelf niet alleen inspireert,
maar ook aanzet tot actie om zelf aan de slag te gaan. Daarnaast initieert de
geWoonboot zelf bijeenkomsten voor het stimuleren van verduurzamen van
haar omgeving en doet dienst als kennisplatform.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
De geWoonboot is een autarkische
(zelfvoorzienende) waterwoning gebouwd in
2006 door Delta Wonen in Zwolle en is jarenlang
thuisbasis geweest van de energie-expositie
Opgewekt.nu op de NDSM-werf. Toen Opgewekt.
nu in 2011 afliep hebben Jan Huisman en Joan
Kramer de geWoonboot over kunnen nemen
en zo als inspiratiebron kunnen behouden. De
geWoonboot is nu het ‘Flagship Duurzaamheid
NDSM’ en een duurzame vergader- en
ontmoetingsplek.
Organisatievorm
De organisatievorm is een VOF.
Financiering
De financiering van de geWoonboot is mede tot
stand gekomen door de TRIODOS bank. Bedrijven
huren de locatie voor een vergadering, training of
heisessie.

Jan Huisman en Joan Kramer

Professionaliteit
De geWoonboot heeft naast de eigenaren een
betaalde werknemer. De lokaal opgewekte energie
wordt gebruikt voor de bedrijfsvoering aan boord,
de overproductie wordt opgeslagen in accu’s
aan boord (en in de toekomst in de elektrische
bedrijfsauto en -boot). Op de NDSM is het op dit
moment nog niet mogelijk aan het net terug te

www.gewoonboot.nl
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leveren, er is nog geen slimme meter beschikbaar.
Exploitatie
n.v.t.
Energiebron en techniek
De zonnepanelen op het dak wekken ongeveer
4000 kWh op jaarbasis op. Het regenwater
wordt opgevangen op het mos- sedum dak en
opgeslagen in een tank. Hiermee wordt het toilet
doorgespoeld en besparen we per spoelbeurt 8
liter drinkwater. Het opgeslagen afvalwater uit
de septic tank wordt naar de helofyten filters
gepompt en daar gezuiverd. Het gezuiverde
water wordt opgeslagen in de boot en dient als
spoelwater voor het toilet of wordt gezuiverd
naar drinkwater (dit laatste wordt op dit moment
niet gedaan). De verwarming wordt uit het IJ
gehaald middels een warmte-wisselaar en een
warmtepomp. De zonneboiler verwarmt water
dat wordt opgeslagen in tanks en gebruikt voor
de vloerverwarming. De boot is bijzonder goed
geïsoleerd en de convectie luchtzuivering zorgt
voor invoer van voorverwarmde verse lucht. De
boot is gemaakt van red ceder hout, aluminium,
beton en glas.
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Noord-Holland
Amsterdam

PEK ECOSTROOM

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
De coöperatie PEK Ecostroom wil zoveel mogelijk schone energie produceren
voor onze leden, voor een zo laag mogelijke prijs. Zonnepanelen op daken
van bedrijven in de directe omgeving zorgen voor schone duurzame energie.
Daarnaast heeft de coöperatie CO2-reductie, een bijdrage aan sociale cohesie
en het vergroten van het milieubewustzijn van haar leden tot doel.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Coöperatie PEK Ecostroom is ontstaan in de
eerste helft van 2014 nadat eerder al succesvol
een coöperatie was opgericht rond het GWLterrein (GWL.Ecostroom). Ir Noortje van Kleef zag
dat daken van bedrijven niet gebruikt werden
om zonnepanelen op te leggen en vroeg zich af
waarom dat niet gebeurde. Vanaf 2012 heeft zij
zoveel mogelijk bewoners rond het GWL-terrein
benaderd voor zonnepanelen op bedrijvendaken.
Door de steeds veranderende wetgeving was dit
niet eenvoudig te realiseren. Met veel kennis en
nog meer inzet wist Van Kleef het idee richting
uitvoering te krijgen. Om de opgedane kennis niet
verloren te laten gaan zijn de bestuursleden van
GWL.Ecostroom op zoek gegaan naar een nieuw
dak en vond deze in de Van der Pekbuurt.

Exploitatie
Kosten van het project zijn ca. 3 100.000,–.
De terugverdientijd is < 13 jaar.
Energiebron en techniek
Circa 234 zonnepanelen.

Organisatievorm
PEK Ecostroom is een Coöperatieve vereniging in
oprichting.
Financiering
PEK Ecostroom is deels gefinancierd uit het
Amsterdams Investeringsfonds. De rest wordt
bijeengebracht door de leden van de coöperatie.
Professionaliteit
Bij PEK Ecostroom zijn drie professionals betrokken
met ervaring in architectuur, energieprojecten en
bewonerscommunicatie. Een deel van hun kosten
wordt uit het project betaald.

Noortje van Kleef

www.pek.ecostroom.nu
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Noord-Holland

ECOREACH – ECOLOGICAL
RESEARCH IN ARCHITECTURE

Amsterdam

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Duurzaam, ecologisch gezond en energiezuinig renoveren als zelf-klusrenovatie. Samen met ECOREACH word je begeleid door een architect om
binnen te isoleren met leem of kalkpleister om je leefklimaat te verbeteren.
Natuurlijke bouwmaterialen leveren een duurzamer leefklimaat door de
goede vocht- en warmteregulering. ECOREACH begeleidt in workshops op
locatie mensen bij duurzame renovatie. Nodig al je vrienden en kennissen
uit om in contact te komen met natuurlijk bouwmaterialen en zij krijgen
informatie in ruil voor een dagje klussen. De architect geeft leiding aan het
begin van de werkdag en keurt aan het begin van een volgende workshop het
gedane werk.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Tijdens een postgraduate academic master’s
degree in Architectuur en Milieu begon de
omschakeling van mijn klein bouwkundig
architectenbureau. Ik zocht een laagdrempelig
renovatie-concept waarmee iedereen aan de slag
kan om duurzaam, ecologisch en energiezuinig
te renoveren. Duurzaamheid in de gebouwde
omgeving vraagt dat de architectenrol terug
wordt gebracht naar begeleider van het gehele
bouwproces (bouwmeester). De rol van het
opdrachtgever verandert van iemand waar de
architect MEE werkt, niet VOOR werkt. Dit komt
door mijn Duitse achtergrond: In Duitsland
betekent zelfbouw letterlijk zelf bouwen.
Organisatievorm
ECOREACH is een architectenbureau, een
eenmanszaak, met doel te groeien naar een
coöperatie voor duurzaam en ecologisch bouwen
en renoveren. Een coöperatief netwerk van
ondernemers, een platform om kennis te delen
en om elkaar te versterken en zo de gebouwde
omgeving verder te verduurzamen: DER
BAURAUM.

Max Drath

www.ecoreach.nl

Financiering
ECOREACH financiert zichzelf door eigen
opdrachten en werkt op dit moment zonder
subsidie. Elk onderzoek, advies of opdracht
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financiert mijn hoofdidee: het ecologische
renoveren in zelf-klus-bouw.
Professionaliteit
ECOREACH heeft geen mensen in dienst maar
een heel uitgebreid kennispakket in huis en een
uitgebreid netwerk om kennis te delen en samen
te werken. Zoals Ingenieursstudie bouwkunde,
bouwfysica en stedenbouwkunde.
Exploitatie
In januari 2015 is de eerste woningrenovatie
uitgevoerd. Met toepassing van 10 cm
houtvezelisolatie en afgewerkt met leem. Om
koudebruggen bij de gemeenschappelijke muren
te voorkomen zijn deze met 4 cm geïsoleerd en ook
afgewerkt met leem. Dit zorgt voor een verhoging
van de Rc waarde van 0,5 naar 2,7.
Totale kosten van de zelf-klus-renovatie: 3 5.000,–.
Energiebron en techniek
Ecologisch renoveren streeft naar een optimaal
gebruik van energie, water en ruimte. Door
zoveel mogelijk gebruik te maken van lokaal
beschikbare en duurzame grondstoffen, en
door de bouwmaterialen te beoordelen op hun
hele levenscyclus, staat het milieu centraal. De
techniek is de kennis van de eigenschappen en de
verwerking van ecologische bouwmaterialen en
duurzame huistechniek.

Noord-Holland

BUURTZOEKTWARMTE

Amsterdam

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
BUURTzoektWARMTE is een idee/studie om bewoners van bestaande woningen (bouwjaar 1982) voor verwarming en warm water ‘van het gas af’ te
krijgen door gebruik te maken van warmte-overschotten van omliggende
bedrijven zoals het AMC. Buurtwarmte biedt bewoners een mogelijkheid om
hun woningen energieneutraal te maken en het gasverbruik van de buurt te
verminderen en op termijn helemaal te stoppen. Alliander is partner, bewoners zijn de sociale verbinders: hoe meer buren mee doen, hoe goedkoper het
kan en hoe groter het gezamenlijk milieurendement is. Zo wordt beschikbare
(dak)ruimte op gemeentelijke gebouwen benut en lokale duurzame energie
opwek bevorderd, waarmee indirect de CO2-uitstoot gereduceerd wordt.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
In 2012 popte in het kader van het doe- en leerproject ‘Wij krijgen Kippen’ het project ‘Besmettelijke
BUURTkracht’ op in onze wijk Maldenhof. Bewoners legden elkaar uit waarom zij zonnepanelen
hebben: geloofwaardiger dan een zonnepanelenbedrijf. De wijk heeft zich inmiddels verenigd in
diverse duurzame projecten; een houtpelletcentrale voor de buurt, Besmettelijke BUURTkracht
2.0 en SLIMwonenGaasperdam. Partner Alliander
bood zich al snel aan voor een buurtwarmtenet en
de kopgroep van 10 Maldenhoffers bood aan om
de mogelijkheden voor Maldenhof te onderzoeken. BuurtzoektWarmte is gestart vanuit stichting
Stichting Triple I-S, die als doel heeft vernieuwende duurzaamheidsconcepten te onderzoeken,
ontwikkelen en implementeren.
Organisatievorm
De bewoners willen samen Coöperatie BUURTwarmte Maldenhof oprichten die het buurtwarmtenet in eigendom neemt, in eigen beheer laat
aanleggen en restwarmte inkoopt van omliggende
bedrijven.

Stichting Triple I-S ism Alliander
DGO

Financiering
Voor de financiering denken we aan bewoners
(vooraf investeren of jaarlijks bijdragen), Alliander
(aanleg netwerk) en gemeente Amsterdam / Amsterdam Klimaat en Energiefonds. Uitgangspunt is
dat bewoners voor hun verwarming en warmwaterbehoefte maximaal hetzelfde kwijt zijn als nu
aan gas, maar liefst minder. We denken aan een

www.slimwonengaasperdam.nl
www.allianderdgo.nl
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minimale schaalgrootte van 100 bewoners om dit
te kunnen waarmaken.
Professionaliteit
Het initiatief draait op de vrijwillige inzet van 10
buurtbewoners. Sinds medio 2014 is er vanuit Alliander één betaalde projectleider bij betrokken die
specifiek met deze kopgroep het buurtwarmtenet
onderzoekt. Daarnaast zijn er het afgelopen half
jaar wat betaalde uren beschikbaar gesteld vanuit
het pilotproject Besmettelijke BUURTkracht 2.0,
betaald door het stadsdeel.
Exploitatie
In het onderzoek verkennen we welke organisatie
vorm het meest aantrekkelijk is. Willen we
mede-eigenaarschap voor BUURTzoektWARMTE
creëren in de wijk, dan ligt een coöperatief model
voor de hand. Die coöperatie zal ook zorg dragen
voor de exploitatie. Hoe hoog die jaarlijkse kosten
liggen en hoe die zich verhouden tot de initiële
aanlegkosten is op dit moment nog niet goed in te
schatten.
Energiebron en techniek
In Zuidoost is sprake van een overschot aan
restwarmte van het naburig bedrijventerrein en
er loopt al een warmteleiding vlak langs de buurt.
Mocht in de toekomst de restwarmte op zijn, dan
kunnen we altijd nog overschakelen op andere
duurzame bronnen.
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Heel Nederland

3×3 WORDT 10

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
‘3x3 wordt 10’ is een lesprogramma van een dag. Het doel van het project is
basisschoolkinderen uit groep 7 en 8 en hun directe omgeving op een bijzondere manier kennis te laten nemen van techniek en duurzaamheid. Daarbij
worden ook jongeren van het eerste leerjaar VMBO ingeschakeld, die daardoor ook kennis nemen van effecten van bouwkwaliteit op duurzaamheid en
het toepassen van beschikbare controle-instrumenten. ’s Morgens wordt de
theorie behandeld via een lesprogramma dat via het digibord beschikbaar is.
Ook is er een lesboekje over 'Geheimen van isolatie'. In de middag wordt praktisch met warmtecamera’s gewerkt. Voor een klas zijn er een aantal warmtecamera’s beschikbaar waarmee de leerlingen in hun omgeving kunnen bekijken waar energieverlies optreedt en wat bijvoorbeeld isoleren betekent. Dit
wordt gedaan onder begeleiding van 1e-jaars VMBO leerlingen. Ook kunnen de
camera’s meegenomen worden voor inspectie van de thuissituatie.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
De ontstaansgeschiedenis is een combinatie
van factoren. Twee ondernemers wilden de
bewustwording over duurzaamheid stimuleren
via kinderen (basisschool). Duidelijk maken
wat de kosten zijn van het energieverbruik,
moderne techniek in de belangstelling zetten en
bevorderen, het energieverlies zichtbaar maken.
En zorgen dat kinderen dit door gingen vertellen
thuis. Voor ouders zou deze bewustwording via de
kinderen een reden kunnen zijn tot het uitvoeren
van energiebesparende maatregelen.
Organisatievorm
De organisatiestructuur is eenvoudig en heeft
geen juridische status. We zijn vier deelnemers in
een werkgroep. Twee ondernemers, de directeur
van de VMBO-school en een projectcoördinator.

Wim van Dijk

http://3x3wordt10.nl/nl/pages/

Ook hebben zij het boekje in de reeks 'geheimen
van' uitgegeven over de geheimen van isoleren.
In de opstartfase is ook de Avans Hogeschool
betrokken geweest bij de ontwikkeling van het
lesprogramma voor het digibord.
Professionaliteit
n.v.t.
Exploitatie
Er is een exploitatiebegroting gemaakt om het
project landelijk uit te rollen. Hiervoor moeten
financiers worden gezocht.
Energiebron en techniek
n.v.t.

Financiering
Het programma wordt gefinancierd door de
ondernemers en in tijd door de betrokken
personen. Voor het project is een bijdrage
gekregen van het OTIB (opleidingsfonds
installerende bedrijven) in de vorm van aanschaf
van 60 camera’s en tegemoetkoming in de
kosten van de projectcoördinator voor een jaar.

home
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INNOZAAM COÖPERATIE U.A.

Nederland en
Vlaanderen

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Innozaam Coöperatie U.A. wil zich als platform en partner verder ontwikkelen als vast aanspreekpunt voor de bouw, infra- en installatietechniek in de
volle breedte. Daarnaast willen we samen met onze partners uitgroeien tot
een van de belangrijkste en meest transparante partijen op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Daardoor kunnen we in de toekomst steeds meer
het meetbare verschil laten zien van onze werkwijze.
Kennisdelen en samenwerken zijn speerpunten van Innozaam. Een optimale
kennisbank, loketfunctie online, maar uiteindelijk ook een fysieke locatie
waar niet alleen plaats is voor duurzame ondernemers, fabrikanten en leveranciers, maar ook voor het onderwijs.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Onze missie is elke klant en elk project van een
onafhankelijk advies te voorzien. Natuurlijk
houden we rekening met technieken die zich
door de jaren heen hebben bewezen maar er
zijn tegenwoordig erg veel mogelijkheden tot
maximale innovatie en duurzaamheid en dat
begint al bij het ontwerp. Elk proces is anders
maar communicatie staat centraal, daarnaast zijn
openheid van zaken, kennisdeling, integriteit en
professionaliteit onderdeel van onze aanpak. De
klant verdient het beste aanbod tegen de laagste
prijs.
Organisatievorm
Coöperatie U.A. Innozaam werft leden middels
mond-tot-mond reclame.

Professionaliteit
Innozaam levert niet en voert niet uit. Partners
van Innozaam doen dit wel. Van onafhankelijke
expertise tot uitvoerende partijen. Van ideeënfase
tot inspectie/oplevering en onderhoud.
Exploitatie
Door onze werkwijze kunnen we geen kosten en
kWh benoemen. Deze zijn rechtstreeks gerelateerd
aan partners en/of projectteams.
Energiebron en techniek
Daar wij volledig breed georiënteerd zijn en kennis
delen met onze partners, houden wij ons bezig
met alle vormen en technieken die betrekking
hebben op duurzaamheid en energiebesparing.

Financiering
Innozaam wordt vanuit marktpartijen
gefinancierd door middel van lidmaatschappen
in de coöperatie. Wij geloven in een energie
/ duurzaamheidsmarkt die niet vanuit
subsidie gedreven is, maar vanuit passie en
ondernemerschap.

Marcel Timmermans

www.innozaam.com
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Flevoland

DE GROENE REUS COÖPERATIE U.A

Dronten, Zeewolde,
Lelystad en Almere

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
De Groene Reus heeft als doel zoveel mogelijk woningen en organisaties (nonprofit en overheid) te voorzien van zonnestroomcentrales. Hiermee wordt 100%
hernieuwbare energie opgewekt en is 100% zero CO2-emissie. Wij doen de
inkoop, financiering, realisatie en beheer van zonnestroomcentrales. Dit idee is
ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Almere en wordt gerealiseerd
op het dak van een gymzaal in Almere Poort. De groene stroom wordt
geleverd achter de meter (salderen/SDE+) aan overheidsinstellingen, scholen,
gezondheidscentra en ziekenhuizen. De afnemers van de groene energie via DE
Unie (onder onze eigen label) zijn particulieren, organisaties en bedrijven.
Uit exploitatie van de zonnestroomcentrale worden de kosten gedekt en volgt
een rendement voor onze leden van circa 5% per jaar per participatie.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
De Groene Reus - opgericht door burgers - bestaat drie jaar en heeft zich ontwikkeld tot een
professionele(re) organisatie. Wij hebben nu 100
leden en eind 2015 willen wij 1.000 leden hebben. Vanaf mei 2015 wordt eigen groene energie
geleverd via coöperatieve productiemaatschappij
DE Unie. Onze strategische pijlers zijn ledenwerving en verkoop van participaties, energielevering onder eigen label, financiering, realisatie en
beheer van zonnestroomcentrales op minimaal
vier daken. Een intentieverklaring is getekend voor
een tweede grote centrale op Het Oostvaarders
College in Almere Buiten. SDE+ is toegekend voor
15 jaar.
Organisatievorm
Coöperatieve vereniging met een eigen exploitatie
BV te Almere.
Financiering
Onze eerste zonnestroomcentrale is voor 60%
gefinancierd uit eigen vermogen van leden (crowd
funding) en voor 40% met geld van ING Bank met
looptijd van 10 jaar. De gemeente Almere is een
afnemer van de 100% groene stroom voor 15 jaar.
Onze tweede centrale zal gefinancierd worden
door eigen vermogen van leden (30%), participatiemaatschappij DE-on (20%), provincie Flevoland
en een bancaire lening (50%) voor 10 jaar. Na 10
jaar zal de zonnestroomcentrale eigendom zijn
van De Groene Reus.

Robert Hemmen

www.degroenereus.nl
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Professionaliteit
Zodra deze initiatieven gerealiseerd zijn, kan een
directeur en enkele medewerkers betaald aan het
werk gezet worden. Onze ambitie is tientallen
zonnestroomcentrales te realiseren waarmee De
Groene Reus een gezonde exploitatie krijgt en de
professionele organisatie kan groeien.
Exploitatie
Een zonnestroomcentrale levert 25 jaar stroom op.
Een centrale van 30.000 wp kost circa 3 31.500,– en
levert grofweg 3 3.400,– per jaar aan bruto inkomsten op. Een zonnestroomcentrale van 400.000
wp kost circa 3 400.000,–. Dit levert grofweg 3
50.000,– aan bruto inkomsten per jaar op. Verkoop
van energiecontracten levert circa 3 50,– marge op
(gas/elektriciteit) per lid/klant. Wij mikken op 500
energiecontracten eind 2015, 3 25.000,– omzet.
De inkomsten uit verkoop van participaties wordt
gezien als eigen vermogen en is bedoeld om te
investeren in zonnestroomcentrales.
Energiebron en techniek
De zonnestroomcentrale bestaat uit zonnepanelen, omvormers, bevestigingsmaterialen en
bekabeling. Efficiëntie, rendement en kosten
beheersing spelen een belangrijke rol in de realisatie en exploitatie van een zonnestroomcentrale.
Daarnaast streven wij ernaar dat zonnepanelen
lokaal geproduceerd gaan worden. Dat levert
lokale werkgelegenheid op en minder CO2-uitstoot op vervoer vanuit China.
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Noord-Holland

BUURTENERGIEWINKEL

Amsterdam

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Bij de BuurtEnergieWinkel kan je terecht voor informatie en ondersteuning
op het gebied van energiezuinig wonen. Het is geen winkel, maar een fysieke
locatie voor iedereen met vragen over energiebesparing in het huishouden,
vragen over de gas- en elektriciteitsrekening, zonnepanelen, windenergie en
isolatie. Bij veel bewoners in Amsterdam (Zuid) drukken de stookkosten zo
heftig op de maandlasten dat er zelfs sprake is van ‘energie armoede’.
Het gaat dan over huishoudens die – na het betalen van de kosten voor huisvesting en levensonderhoud – niet genoeg geld overhouden voor het betalen
van de energierekening. Met de BuurtEnergieWinkel zorgen we ervoor dat
bewoners bewust worden van het energieverbruik en energiebesparende
maatregelen kunnen toepassen aan en in hun woning.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
De BuurtEnergieWinkel is een initiatief van het
Wijksteunpunt Wonen Zuid. Het WSWonen krijgt
te maken met kwesties over de huurprijs, servicekosten, achterstallig onderhoud, renovatievragen,
energiebesparing en duurzaamheid. De BuurtEnergieWinkel biedt de mogelijkheid om al die vragen
op een laagdrempelig spreekuur aandachtig en
deskundig te behandelen.
Organisatievorm
Het Wijksteunpunt Wonen Zuid en daarmee de
BuurtenErgieWinkel wordt uitgevoerd door
Stichting Wijkcentrum Ceintuur i.s.m. het Amsterdams Steunpunt Wonen. De BuurtEnergieWinkel
is het beste te beschrijven als een loket/kennisruimte waar mensen uit de buurt voor een groot
deel zelf invulling aan kunnen geven en vrijblijvend informatie kunnen opvragen. In die zin is er
geen sprake van een formele organisatiestructuur,
afgezien van het feit dat de spreekuren en scholing gecoördineerd worden door deskundigen op
het gebied van huurrecht, energie en (duurzame)
renovatie.

Oscar Vrij, Imre Doff, Max Drath

www.buurtenergiewinkelzuid.nl

Financiering
Structurele en incidentele gemeentelijke subsidies.
Professionaliteit
Binnen de context van de BuurtEnergieWinkel
gaat het vooral over de juiste kennis en exper-
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tise in huis hebben. Veel kennis hebben wij zelf
zoals een bouwkundige, energiemedewerkers
en uitgebreide juridische kennis van huren en
huisvesting. Naast de juiste kennis hechten we ook
veel waarde aan goede begeleiding en aandacht
voor de bewoners die we het ‘juiste pad’ op willen
sturen. Ook hebben we in de loop der tijd een
netwerk opgebouwd met andere organisaties in
Amsterdam. Maar ook wij kunnen niet alle vragen
beantwoorden en zo heeft de BuurtEnergieWinkel
met andere organisaties in Amsterdam Zuid een
second-level-advies organiseert.
Exploitatie
n.t.v.
Energiebron en techniek
Energiebesparing begint met kleine zelf aangebrachte voorzieningen die niet veel hoeven te
kosten, maar wel terug te zien zijn op de eigen
energienota. Vrijwel alles op het gebied van
energiebesparing komt in de BuurtEnergieWinkel
aan de orde. Van laagdrempelige maatregelen
zoals radiatorfolie, standbij-killer, schakelbare
stopcontacten tot een eenvoudige zonnepaneel
dat direct via het gewone stopcontact stroom
teruglevert. Ook kunnen wij adviezen geven voor
grootschalig opwekken, energiebesparen door
isolatie in woningen, zonneboilers, warmtepompen, PV-panelen, infraroodpanelen, vloerisolatie,
dakisolatie, et cetera.

121 121

Utrecht

DE STROOMFABRIEK

Wijk bij Duurstede

★ 11

★ ★ ★ ★ ★
Doel van het project van ‘Steenoven naar Stroomfabriek’ is om met gebruik
van lokaal geld en lokale mensen een lokale energiebron te ontwikkelen:
500 zonnepanelen op de Rijksmonumentale steenfabriek Bosscherwaarden.
De locatie wordt ter beschikking gesteld door het Utrechts Landschap, eigenaar van de Bosscherwaarden. De zonneinstallatie zal worden geplaatst,
onderhouden en geëxploiteerd door de EigenWijkse Energie Coöperatie. Het
vermogen is 130 kWp en de jaarlijkse stroomopbrengst circa 120.000 kWh.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Middenin het rivierenlandschap van de Nederrijn/
Lek ligt de steenfabriek Bosscherwaarden. Sinds
1927 zijn in de fabriek vele stenen gebakken, maar
het is lang geleden dat de laatste steen lag te
drogen. In 2009 is de steenfabriek door Utrechts
Landschap grootschalig gerenoveerd. Sinds die
tijd heeft de Bosscherwaarden een recreatieve en
cultuurhistorische functie. Met dit project
– zonnepanelen op het zuidelijke dak – geven we
een nieuwe, toekomstbestendige functie aan
de steenfabriek. Dit doen we samen met bewoners. Zij ‘kopen’ de panelen en worden daarmee
stroomfabrikant. Zo vragen we aandacht voor het
belang van duurzame lokale energieopwekking en
betrekken we alle inwoners bij het unieke Wijkse
erfgoed.
Organisatievorm
Het initiatief is in nauwe samenwerking door het
Utrechts Landschap en de EigenWijkse Energie
Coöperatie ontwikkeld. De EigenWijkse Energie
Coöperatie is een lokale energie coöperatie met
momenteel 140 leden.
Financiering
De Stroomfabriek wordt geheel met eigen vermogen gefinancierd. Op 25 oktober 2014 is het project
aan de bevolking gepresenteerd door o.a. Reinier
van den Berg (de weerman) en Saskia van Dockum
(directeur/rentmeester van het Utrechts Landschap). De leden werden enthousiast gemaakt om
voor 3 350,– per stuk één of meer panelen te financieren. Alle panelen zijn gereserveerd. Eind 2014 is
SDE aangevraagd en inmiddels toegekend. Uit de

EigenWijkse Energie Coöperatie
www.stroomfabriek.nu
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business case blijkt dat we een financieel rendabel project hebben dat over 25 jaar een interne
rentevoet van 2 tot 4 % laat zien. De investering is
in ongeveer 13 jaar ‘terugverdiend’.
Professionaliteit
Via het KNHM project ‘Kern met Pit’ zijn we
geselecteerd voor gratis professionele ondersteuning van Arcadis. Arcadis helpt onder meer bij
constructieberekeningen, marketing en communicatie, aanvragen Omgevingsvergunning en
begeleiden bij het opstellen van de business case.
Ook Utrechts Landschap stelt professionaliteit beschikbaar. Verder werd voor een vriendenprijs een
professionele grafisch ontwerper en de plaatselijke notaris ingeschakeld. Dankzij de nominatie voor
de Energy Pit werd ook daar expertise verkregen.
De EigenWijkse Energie Coöperatie zelf heeft geen
betaalde functies. Het bedrijfsplan voorziet dat we
op termijn betaalde krachten kunnen zetten.
Exploitatie
De totale investering bedraagt 3 175.000,– inclusief BTW. De jaarlijkse opbrengst bedraagt naar
schatting 120.000 kWh. Dat levert de eerste 15
jaren dankzij de SDE ongeveer 3 18.000,– per jaar
op. Daarna nog bijna 3 8.000,– per jaar. Jaarlijkse
kosten bedragen ongeveer 3 5.000,–. In de eerste
15 jaar kan jaarlijks ongeveer 3 25,– per paneel
uitgekeerd worden.
Energiebron en techniek
De Stroomfabriek maakt gebruik van zonnepanelen (260 Wp).
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Overijssel

ZONNESTROOM MIJNPLEIN

Raalte

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Op veertien basisscholen van de Stichting Mijnplein, in zeven dorpen binnen
de gemeente Raalte, zijn meer dan 1.200 zonnepanelen geplaatst. De zonneopbrengst is in de scholen zichtbaar gemaakt zodat de leerlingen bewust
worden van duurzame energie. Bij één van de deelnemende scholen is door
Escozon een SDE+ aangevraagd en verkregen en dat betekent dat het aantal
panelen op 1.350 uitkomt.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Door collectieve inkoop van energie en de
vaak centrale administratie zijn scholen
niet of nauwelijks bewust van het jaarlijks
energieverbruik en de jaarlijkse hoge kosten.
Escozon is zelf met het voorstel ‘Zonnestroom
Mijnplein’ naar het bestuur van Stichting
Mijnplein gegaan, heeft subsidie georganiseerd
en heeft samen met de bestuurder de directeuren
enthousiast gekregen. Het gaat bij Zonnekracht
om bewustwording bij de leerlingen en
leerkrachten. Kinderen zijn de leiders van de
toekomst. Duurzaamheid op school blijft absoluut
beklijven en daar heeft iedereen profijt van.
Organisatievorm
Escozon is een Ondernemerscoöperatie.
‘Zonnestroom Mijnplein’ had een
projectorganisatie met de directeuren van de
scholen, een bestuurder, adviseurs van Escozon en
de installateur.
Financiering
Stichting Mijnplein heeft een Leadersubsidie
verkregen voor dit project. Naast de EU betalen
de provincie Overijssel en de gemeente Raalte
mee. Hiermee is 45% gefinancierd. 55% is door
de Stichting Mijnplein voorgeschoten en wordt
met besparing op energiekosten terugverdiend.
Dit is voor elke school afzonderlijk uitgezocht
en berekend. Juist hiermee zijn de directeuren
overtuigd geraakt.

Escozon Coöperatie Ua zie
www.escozon.nl

www.mijnplein.nl
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Professionaliteit
Zonnestroom Mijnplein is door Escozon
ontwikkeld, voorbereid en begeleid. De
samenwerking met het bestuur en de directeuren
was zeer vruchtbaar. Het project is succesvol, ca.
3.000 leerlingen weten nu wat zonnestroom is
en daarmee ook de ouders / opvoeders, omdat de
kinderen met duurzame verhalen thuiskomen.
Enexis/Fudura heeft ook met Zonnestroom
meegedaan vanuit hun project ‘Van zon krijg
je energie’. Zij stelden een beeldscherm en
lespakketten beschikbaar en alle scholen zijn
voorzien van een slimme meter. De deelnemende
scholen hebben een budget gekregen per leerling
om bijvoorbeeld bouwpakketten, lesdozen e.d. aan
te schaffen ter ondersteuning van het project.
Exploitatie
De kosten en opbrengsten verschillen per school
omdat alle scholen een ander energieverbruik
hebben en daardoor ook een andere prijs
per kWh betalen. De investering bedroeg €
550.000,– inclusief BTW (voor de stichting niet
verrekenbaar).
Energiebron en techniek
1.200 zonnepanelen met een vermogen van
312.000 Wp. Er is bewust gekozen voor Europese
producten. Door omzetting van grootverbruiknaar een kleinverbruikaansluiting werd salderen
op jaarbasis mogelijk en konden 166 i.p.v. 16
zonnepanelen op het dak geplaatst worden. Bij
een andere school was de meterkast niet geschikt
en is deze aangepast waardoor ook deze school
mee kon doen.
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ENERGIECOÖPERATIE ZUIDERLICHT

Amsterdam

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Onze stip aan de horizon: bewoners, bedrijven en instellingen in de Metropoolregio Amsterdam wonen, werken en verplaatsen zich op lokale duurzame energie. We beginnen in onze eigen buurt en via de buren van de buren
gaan we steeds verder tot Amsterdam en omstreken over gaat op schone
energie: van sportverenigingen tot kantoren, van kippenvilla’s tot scholen,
van nieuwbouw tot oudbouw en alles er tussen in.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Gebouw voor gebouw ‘veroveren’ we en voorzien
we van duurzame opwekinstallaties, energie
besparende maatregelen, oplaadpalen voor onze
laptops, telefoons en elektrische vervoersmiddelen. Dat doen we niet alleen. We werken samen
met andere coöperaties, bedrijven, initiatieven en
een ieder die woont, werkt of recreëert in de regio
Amsterdam. Zelf zijn wij met onze buren al jaren
bezig met schone energie. Zo’n 25 procent van de
buren heeft zonnepanelen. Sommigen hebben
ook zonneboilers, warmtepompen, houtpellets, of
doen bewust aan energiebesparing. De Metropoolregio is groot genoeg. Wij, inwoners zijn creatief
genoeg. Er is geld genoeg als je bedenkt dat wij
met 1 miljoen huishoudens (2,3 miljoen inwoners)
de komende 10 jaar 20 miljard euro aan energie
uitgeven. Geld dat we kunnen gebruiken om uit
natuurlijke bronnen te oogsten.
Organisatievorm
Zuiderlicht is een energiecoöperatie. De coöperanten komen jaarlijks in twee vergaderingen bijeen.
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de
oprichting en de exploitatiefase. Een Raad van
Toezicht controleert het dagelijks bestuur twee
maal per jaar en stelt de jaarrekening vast.

Aukje van Bezeij

Financiering
Leden geven Zuiderlicht leningen van 3 250,– tot
3 5.000,–. Zuiderlicht investeert hiermee in energie-opwek en/of energiebesparende maatregelen.
De besparing en/of de opgewekte energie brengt
Zuiderlicht in rekening bij de gebruiker. Streven is
dat beide partijen voordeel hebben. Een deel van
de winst wordt uitgekeerd als rente aan de leden
(2 tot 5%), bepaalt door de ALV. Het andere deel

www.zuiderlicht.nu

Buiten mededinging ingezonden!

126126

gaat naar nieuwe projecten. Voor elke afnemer
van energie betaalt Greenchoice aan Zuiderlicht
een vast bedrag per aansluiting per jaar. De Rabobank heeft Zuiderlicht een subsidie gegeven voor
communicatie en publiciteit uit hun coöperatief
rendement. Ook stadsdeel Amsterdam Zuid steunt
de coöperatie.
Professionaliteit
Zuiderlicht betaalt binnenkort, dankzij een samenwerkingsovereenkomst met Alliander, een kleine
staf. Doel is te onderzoeken of (gedeeltelijke)
urenvergoeding een positief effect heeft op de
professionalisering van de coöperatie en de groei
van het aantal projecten en leden. Het bestuur
blijft voorlopig onbezoldigd.
Exploitatie
1. inleg leden (leningen)
2. verkoop zonnestroom (projecten)
3. lidmaatschappen á 1 euro
4. wederverkoop via levering energie 		
(Greenchoice)
5. donaties en subsidies
Leningen worden geïnvesteerd in energie opwekken of -besparen. Tot nu toe is geïnvesteerd in
twee pv-installaties op het miniRondeel en de
Rooms Katholieke Begraafplaats Buitenveldert.
Binnenkort volgen pv-installaties op ASV Arsenal
en het IJburg College.
Energiebron en techniek
Zonnepanelen, zonneboilers, windmolens,
energiebesparende maatregelen als led-verlichting, slimme apparaten, monitoring, infrarood
verwarming, hotfill, warmteterugwinning, isolatie
en warmte- en elektriciteitsopslag, bijvoorbeeld in
de vorm van laadpalen.
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WARMTEWANDELINGEN –
WSWONEN ZUID

Amsterdam

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Met de warmtewandelingen vanuit wijksteunpunt Amsterdam Zuid maken we
foto’s met een warmtebeeldcamera. Zo zien mensen waar bij woningen warmte
‘weglekt’ en kunnen we bespreken wat de beste isolatiemaatregelen voor een
renovatie zijn. Het Wijksteunpunt Wonen Zuid wil graag samen met de bewoners ter plekke uitvinden wat de sterke en zwakke punten van hun huis zijn, en
uitleg en informatie geven over mogelijke oplossingen.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Als architect en energieadviseur zocht ik naar een
mogelijkheid om warmtewandelingen in Amsterdam te organiseren en zo mensen bewust te maken
van energielekken in hun woning en hen te motiveren hun woning energiezuiniger te maken.
Met behulp van een warmtebeeldcamera laten
deskundigen zien waar warmteverlies optreedt. Zo
leren buurtbewoners met heel andere ogen hun
woning te bekijken. Waar is het warmteverlies het
grootste? Zijn het de oude ramen, de slecht of niet
geïsoleerde gevels, de rolluiken of de niet-geïsoleerde leidingen?
Een warmtebeeldcamera meet de temperatuur en geeft deze in kleuren weer met behulp
van infrarood. Zo zie je waar een gebouw
warmte verliest en waar verbeteringen kunnen worden aangebracht. Bijvoorbeeld gevel- of vloerisolatie of beter isolatieglas.
Organisatievorm
Wijksteunpunt Wonen is een non-profit organisatie en wordt gefinancierd door de gemeente. Max
Drath is medewerker van WSWonen en zelfstandig
architect en thermograaf en werkt met zijn bureau
als eenmanszaak onder de naam Ecoreach.

Max Drath

www.wswonen.nl

organiseert de wandelingen nu zelf omdat zij met
een level-1-thermograaf de kennis en apparatuur
in huis hebben. Voor geïnteresseerden buiten ons
werkgebied vragen wij een financiële bijdrage.
Professionaliteit
Bouwkundig architect, energieadviseur, Level1-Thermograaf.
Exploitatie
De wandeling kost 3 300,–. De wandelingen
kunnen plaatsvinden in alle buurten van Amsterdam Zuid. Per wandeling kunnen minimaal 10 en
maximaal 15 mensen deelnemen. Allerlei groepen
bewoners kunnen zich aanmelden voor een warmtewandeling door hun straat of buurt: Vereniging
van Eigenaren, bewonerscommissies, buren, mensen uit dezelfde straat, enzovoort.
Energiebron en techniek
Warmtebeeldcamera.

Financiering
De deelnemers aan het project worden kosteloos
begeleid door Max Drath, bouwkundig adviseur en
thermograaf. Voor de introductie was een kleine
subsidie beschikbaar. Wijksteunpunt Wonen

128 128

129129

Heel Nederland

‘OM! SAMEN NAAR NUL
OP DE METER’

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Met Wij zijn 0M! (0M) faciliteren en mobiliseren wij buren en andere particuliere huiseigenaren om de transitie naar een duurzame en comfortabele
woning te maken. Met een gebundelde vraag dagen wij de markt uit met
innovatieve, effectieve, milieu-verantwoorde en betaalbare oplossingen
te komen. Een minstens zo belangrijk doel is leren. We leren van elkaar en
anderen, betrekken elkaar en maken gebruik van elkaars expertise bij het
begeleiden van onze afzonderlijke buren.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
0M is oorspronkelijk een initiatief van
Energiesprong en Wij krijgen kippen. Samen
hebben zij een uitvraag gedaan en ‘lokale helden’
uit heel Nederland geselecteerd: professionals
met zeer diverse achtergronden en ervaring op
het gebied van lokale, schone energie. In 2014 is de
samenwerking met Energiesprong teruggebracht
tot een financiële bijdrage van Energiesprong aan
0M. 0M is nu vooral een netwerkorganisatie van
lokale initiatiefnemers en een groeiend aantal
buren waarvan sommigen het stokje overnemen
en zelf weer buren benaderen.
Organisatievorm
Wij zijn 0M! is een netwerkorganisatie. De interne
organisatievorm is die van een zwerm of een
kolonie: Doordat de initiatiefnemers elkaar al
sinds november 2013 kennen en samen diverse
dagen hebben doorlopen, heeft zich een groep
gevormd die sterk, overtuigd en gemotiveerd
genoeg is om het project en het proces sturing te
geven. Initiatiefnemers kunnen de groep (al dan
niet tijdelijk) verlaten, anderen kunnen aansluiten.
Al naar gelang de behoefte van het moment stelt
de groep steeds één of meerdere personen aan die
het meest geëquipeerd en gemotiveerd zijn om
leiding te nemen en processen aan te jagen.

Aukje van Bezeij

www.wijzijnom.com
Buiten mededinging ingezonden

10-15 jaar kwijt zou zijn aan energiekosten bij
niets doen. Voor de professionele diensten die wij
onze buren leveren hebben sommigen van ons
lokale subsidie gekregen. In sommige projecten
doen ook de buren / klanten een bijdrage. Overige
financiering kan komen uit een percentage van de
aanneemsom.
Professionaliteit
Professionals met ieder een eigen achtergrond
en expertise. Voor onze diensten aan onze buren
maken wij gedeeltelijk gebruik van landelijke
en lokale subsidies, gedeeltelijk vragen wij
onze buren een bedrag voor onze professionele
advieswerkzaamheden. Dit verschilt per lokaal
project.
Exploitatie
n.v.t.
Energiebron en techniek
0M richt zich op alle technieken die er zijn om in
particuliere woningen, VvE’s en buurten energie
te besparen of op te wekken. De maatregelen
zijn afhankelijk van de wensen van bewoners en
de mogelijkheden die zich al dan niet technisch/
bouwkundig voordoen.

Financiering
Financieel uitgangspunt voor de bewoner is dat de
investering in energiebesparende of –opwekkende
materialen gelijk is aan wat deze de komende
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MIJNGROENEAPP

★ 11

SAMEN BESPAREN, OPWEKKEN EN BEWUST WORDEN

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
MijnGroeneApp biedt de gebruiker handelingsperspectief en geeft vertrouwen om zelf met de verduurzaming van zijn woning bezig te zijn. De app
legt de nadruk op de rol van de gebruiker bij verduurzaming, want adviezen
worden nog te vaak gebaseerd op gemiddelden en normen en passen niet bij
de individuele gebruiker. MijnGroeneApp gebruikt pand-, installatie- en gebruiksgegevens om een zo concreet en compleet mogelijk beeld te schetsen
van het verbruik. De app laat individuele verduurzamingskansen zien op basis
waarvan de gebruiker zijn persoonlijke verduurzamingsplan kan opstellen.
MijnGroeneApp rekent daarbij de bijbehorende besparing uit.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Doel
Het Energieakkoord stelt dat in 2050 alle
gebouwen energieZERO moeten zijn. De
technieken zijn er, maar de vraag blijft achter.
Hoe kan dat? De markt legt de focus op pand- en
installatieniveau. Zonde, want 40 % van het
gemiddelde energieverlies wordt veroorzaakt door
persoonlijk energiegebruik. Dit leidt tot verkeerde
adviezen en dus teleurstellingen bij de consument.
Reden genoeg voor Johan Koekkoek en Anton
Sinke om op zoek te gaan naar een oplossing.
MijnGroeneApp werd geboren (lancering 16
oktober 2014) en maakt zich sterk voor een
consument c.q. gebruiker die zelf in staat is de
juiste beslissingen te nemen ten aanzien van
verduurzaming van vastgoed, zolang deze maar
beschikt over een volstrekt onafhankelijk advies
en een volledig transparant producten- en
dienstenaanbod.
Organisatievorm
SamenGroen BV heeft de ambitie Nederland
sneller vooruit te helpen met energiebesparing
en -opwekking in de bebouwde omgeving.
SamenGroen richt zich met een uitgebreid
productaanbod en advies op maat op zowel
particuliere huizenbezitters als bedrijven,
vastgoedbeleggers, woningcorporaties en
overheden.

Anton Sinke en Johan Koekkoek
van SamenGroen

www.samengroen.com
Buiten mededinging ingezonden

Financiering
SamenGroen financiert de ontwikkeling van
MijnGroeneApp uit eigen middelen.
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Professionaliteit
SamenGroen heeft een aantal werknemers
met jarenlange ervaring in vaste dienst en
heeft tal van samenwerkingsverbanden met
bedrijven, adviseurs en ondernemers. Anton Sinke
transformeerde zijn onderneming (makelaar en
projectontwikkelaar) ruim tien jaar geleden naar
een op verduurzaming gerichte marktpartij, met
als focus de (bestaande) bebouwde omgeving.
Johan Koekkoek is directeur van Visietech, een
praktisch ingesteld adviesbureau dat al 15 jaar
actief is in de bouwwereld met als belangrijkste
specialisaties duurzaamheid en werken volgens
het Bouw InformatieModel (BIM).
Exploitatie
MijnGroeneApp is gratis te downloaden.
Opbrengsten van MijnGroeneApp komen uit
de samenwerking met diverse organisaties.
De App kan op maat gemaakt worden voor
bijvoorbeeld een woningcorporatie die daarmee
hun huurders helpen naar meer bewustwording,
besparing en betaalbare woonlasten. Het
verrijken van MijnGroeneApp met specifieke
bedrijfs- of productgegevens kost een organisatie
licentiekosten, kosten voor de inlogcodes
en eventuele kosten voor het inbouwen van
specificaties van producten.
Energiebron en techniek
Bewustwording en besparing.
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BESMETTELIJKE
BUURTKRACHT 2.0

Amsterdam

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Wanneer 7 buurtbewoners ieder 7 andere buurtbewoners besmetten, die
op hun beurt ook weer 7 buurtbewoners besmetten, hebben we binnen drie
stappen (7*7*7=) 343 Gaasperdammers bereikt. Doe- en leerproject ‘Besmettelijke Buurtkracht 2.0’ in Gaasperdam, Amsterdam Zuidoost, oefent en test
hoe buren elkaar kunnen ‘besmetten’ met duurzame acties. Dit in samenspraak met partners als Alliander en de gemeente. Feedback is heel direct en
iedere buur die weer buurtbewoners ‘besmet’ doet dat op zijn of haar eigen
manier. Dit zorgt voor nieuwe in- en uitzichten.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Wetenschapper Anne Stijkel is in 2011 in haar
buurt, de Maldenhof in Amsterdam Zuidoost,
gestart met Besmettelijke Buurtkracht (1.0). Als
eerste in haar straat had zij zonnepanelen (2003)
en zij besloot buren uii te nodigen op de koffie.
Omdat zij als buurvrouw uit eigen ervaring vertelt
over haar zonnepanelen en geen direct belang
heeft bij de installatie of verkoop daarvan, raakten
verschillende buren overtuigd van het voordeel
van zonnepanelen en zo lagen er in korte tijd
meerdere zonnesystemen in de straat.
Besmettelijke BUURTKRACHT 2.0 gaat over een
duurzame woonomgeving, waarin ook zaken als
afval, mobiliteit, voedsel en water een rol spelen.
Organisatievorm:
Een doe- en leer project onder de vleugels
van Stichting Triple I-S, opgericht in 2006,
die meerdere succesvolle vernieuwende
duurzaamheidsconcepten ontwikkelde zoals
BOERzoektBUUR, BEDRIJFzoektBUUR en
geldGROENwassen.

Anne Stijkel, PhD en Frank Boon,
MSc

De eerste stap was met 7 directe buren en
vrienden uit de wijk in gesprek gaan over
duurzaamheid. Vervolgens hielden zij met 7
eigen buurtgenoten een zelfde gesprek op een
buurtkamerbijeenkomst, en de buren van die
buren deden dat ook weer.

www.slimwonengaasperdam.

nl;http://www.inclusivescience.
org

Buiten mededinging ingezonden!
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Financiering
Triple I-S verwerft gelden op projectbasis en na de
pilot gaan de projecten steeds zelforganiserend
door.
Stadsdeel Amsterdam Zuidoost droeg bij aan het
doe- en leer onderzoek.
Professionaliteit
Het doe- en leerproject wordt geleid door dr.
Anne Stijkel (PhD) en Frank Boon (MSc). Naast
professionele betrokkenheid speelt de persoonlijke
betrokkenheid een grote rol.
Het onderzoek stoelt op twee theorieën.
1. leiden en volgen. Je kunt nog zo’n mooie leider
zijn, maar als niemand je wil volgen sta je mooi
alleen.
2. waarom gaan mensen tot actie over: wanneer zij
het gevoel hebben dat hun buren iets beter doen
dan zij. Als mens en sociaal wezen wil je meedoen,
er bij (blijven) horen.
Exploitatie
Bewoners krijgen 3 100,– aan waardebonnen voor
een tafelsessie, waarvoor zij eerst een training
hebben gevolgd, en schrijven een verslag over
hun bevindingen, nemen vragenlijsten af, wonen
terugkomstbijeenkomsten bij en organiseren mee.
Energiebron en techniek
Diverse duurzame bronnen (zon, afval),
energiebesparende technieken, de ervaring van
buren.
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Noord-Holland
Amsterdam

ORANJE ENERGIE –TEAM
METROPOOLREGIO AMSTERDAM

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Iedereen woont, werkt en/of verplaatst zich op lokale duurzame energie in
2028. Dat is de stip aan de horizon voor de Metropoolregio Amsterdam. Oranje Energie – Team Metropoolregio Amsterdam verwelkomt in 2028 Olympische deelnemers met schone lucht in de stad! En onze kinderen kuchen dan
‘s nachts door een gewone verkoudheid en niet door fijnstof-scooters.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
De zon geeft elk half uur genoeg energie voor een
jaar energiegebruik van de hele wereld! Laten we
dat benutten.
Het Energieakkoord zegt ‘Nederland gaat
over op 100% schone energie’ in 2050. Maar
technisch en financieel kan het al lang. Dus
inwoners nemen het heft in eigen hand. Overal
ontstaan collectieven van mensen uit alle
geledingen van de samenleving die op eigen
initiatief overgaan op schone energie. De tijd van
onderaan duurzame energielijstjes bungelen is
voorbij. Formele netwerken van ondernemers,
onderwijsinstellingen en overheden worden
aangevuurd door informele organisaties vanuit de
samenleving.
Organisatievorm
Oranje Energie – Team Metropoolregio
Amsterdam bestaat uit een zwerm van honderden
mensen die in de regio actief zijn. Het team komt
samen op bijeenkomsten die georganiseerd
worden door een van de 4 O’s: bijvoorbeeld bij
een borrel van een grote Ondernemer, een lunch
bij een Onderwijsinstelling, een workshop van
de Overheid of bij een energieontbijt van een
Organisatie vanuit de community zelf.

Pauline Westendorp

www.facebook.com/OranjeEner-

Financiering
3 30 miljard. Dat is wat we de komende 15 jaar aan
-grotendeels fossiele- energie zouden uitgeven
in de regio als we niets doen. We houden dat geld
grotendeels in de regio en creëren door middel van
energiebesparing en energieopwekking 20.000
banen.
De investeringsbegroting van Oranje Energie in

gie

Buiten mededinging ingezonden!
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2015 en 2016 is 3 450.000,– ex BTW. Dit bedrag
wordt bij elkaar gelegd door alle betrokkenen:
bewoners, bedrijven, gemeente, provincie,
rijksoverheid en onderzoeksinstellingen. Iedereen
met een energierekening die 0M! wil en iedereen
die vanuit een maatschappelijke of andere inslag
dit doel ook wil bereiken.
Professionaliteit
De unieke samenwerking tussen ‘underground
professionals’ en ‘professional amateurs’ zorgt
voor een enorme kracht. Door dat we van ‘Top
Down’ en ‘Bottom Up’ weten te kantelen naar
Samen Vooruit!
Tot op heden kent Oranje Energie alleen
incidenteel betaalde professionals.
Exploitatie
De exploitatie van de operatie van 3 30
miljard is moeilijk te volgen. Het is ook niet
nodig. De betalers van de energierekening,
de pandgebruikers, zullen per gebouw hun
energiestrategie bepalen.
Eerst krijgen we de voorlopers in 2015, dan de
middenmoot en tenslotte, in 2027, de laatste
groep. Allemaal op eigen tempo, helemaal goed.
In 2028 zijn we klaar.
Energiebron en techniek
Alle technieken die duurzaam en zo lokaal als
mogelijk zijn: zonnepanelen, zonneboilers,
windmolens, energiebesparende maatregelen,
led-verlichting, slimme apparaten,
monitoring, infraroodverwarming, hotfill,
warmteterugwinning, isolatie, warmte- en
elektriciteitsopslag. 2028 is nog zo ver. We laten
ons verrassen door de oneindige mogelijkheden!
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Noord-Brabant

INNOVATIEVE MODESHOW
WARME TRUIENDAG 2016

Oisterwijk

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Doel van de Innovatieve Modeshow Warme Truiendag is aandacht vragen
voor eenvoudige, duurzame energiebesparende maatregelen die laagdrempelig zijn voor inwoners van de gemeente Oisterwijk. Het uiteindelijke
resultaat is grotere saamhorigheid in de gemeenschap en dat de coöperatie
zich ontdoet van het ‘geitenwollensokken-imago’ waar menig lokaal energieinitiatief nog mee te maken heeft. Streven is om met de modeshow zo’n 500
mensen op de been te krijgen.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
De Greenchoice Warme Truiendag wordt jaarlijks
begin februari gehouden rondom de verjaardag
van het Kyotoprotocol uit 2005. De bedoeling
van het Kyotoprotocol is vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen. De Warme Truiendag
herinnert iedereen aan de afspraken van het
verdrag: ook in Nederland moet de uitstoot van
broeikasgassen verminderen. DEC-Oisterwijk wil
bewoners en bedrijven breed ondersteunen op het
gebied van duurzame energie. Belangrijk daarbij
is bewustwording over de consequenties van de
huidige wijze van energieopwekking en -gebruik.
De Innovatieve Modeshow Warme Truiendag wil
daar een substantiële bijdrage aan leveren.
Organisatievorm
Lokale energiecoöperatie DEC-Oisterwijk UA uit
Oisterwijk en opgericht op 28 maart 2013. DECOisterwijk bestaat uit een 5-koppig bestuur en telt
momenteel 81 leden.

Professionaliteit
De Innovatieve Modeshow Warme Truiendag
wordt georganiseerd en uitgevoerd door enkel
vrijwilligers van DEC-Oisterwijk, leerlingen en
docenten van het 2@college/Durendael Oisterwijk,
studenten van de modevakopleiding en Fontys
Hogeschool Tilburg, bewoners en verzorgers van
de zorgcentra de Vloet, Catharinenberg, Park
Stanislaus en lokale ondernemers.
Exploitatie
De geraamde kosten bedragen ca. 3 1.500,–,
voornamelijk voor huur van de presentatieruimte
en evenementenkosten.
Energiebron en techniek
Lichaamswarmte en een warme trui, zet de
verwarming lager, bespaar 6% energie per graad
en dus 6% CO2-uitstoot.

Financiering
De financiering van de Innovatieve Modeshow
Warme Truiendag bestaat geheel uit sponsoring
door lokale bedrijven. Indien financiering niet
sluitend te maken is, heeft DEC Oisterwijk een
reeds in 2014 toegekende subsidie van MIGO
(www.MIGO-Oisterwijk.nl) achter de hand.

DEC-Oisterwijk

www.dec-oisterwijk.nl
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Noord-Holland
Hilversum

MEENTKRACHT

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Als burger en als klant moeten wij onze macht organiseren en gebruiken.
Burgerparticipatie op onze eigen voorwaarden. Met Meentkracht versterken
we op eigen kracht de Hilversumse Meent waarbij we diverse cirkels lokaal
sluitend willen krijgen: ecologisch, economisch, sociaal en cultureel. Dit als
reactie op de doorgeslagen schaalvergroting, waarbij er dingen namens ons
gebeuren die geen weldenkende burger wil.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

F.M. v. Leeuwen, G.J Doorneweerd, C. v Eendenburg
www.meentkracht.nl

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
In 2014 was er in ons wijkcentrum de Kruisdam een
brainstorm met wijkbewoners. Daaruit kwamen
meerdere thema’s naar voren, waarbij tweederde
van de aanwezigen zich direct bereid verklaarde
deze thema’s verder vorm te geven. Drie van de
thema’s waren Particulier Duurzaam, Collectief
Duurzaam en Collectief Woningonderhoud. Rond
Particulier Duurzaam is al snel een bijzonder effectief partnership ontstaan tussen Meentkracht,
de gemeente Hilversum en Hoom (een dochter van
Alliander).
Juli 2014 was er in het wijkcentrum een zeer goed
bezochte energie-informatiebijeenkomst met 120
deelnemers. Doordat in de weken eraan voorafgaand diverse woningtypen door Hoom aan een
energiescan waren onderworpen, konden we op
deze bijeenkomst wijkspecifieke informatie delen.
Vervolgens heeft Hoom een voorstel laten maken
door (lokale) aannemers – dit op verzoek van
Meentkracht. Zodoende konden huiseigenaren
bij de vervolgbijeenkomst in september 2014 naar
keuze inschrijven op een verduurzamingsaanbod
van landelijke- en lokale partijen.
In deze eerste ronde werden 41 maatregelen collectief gecontracteerd. Daarmee profiteerden de
woningeigenaren niet alleen van het zeer effectieve ontzorgingsmodel van Hoom, maar bovendien
van collectiviteitskortingen. De installatie van deze
maatregelen is inmiddels voltooid en we staan aan
de vooravond van de 2e ronde.
Organisatievorm
Op dit moment is er geen sprake van een formele
structuur. Meentkracht werkt met een kernteam
van drie mensen, waarom heen diverse themagroepen aan het werk zijn. Zo blijkt het mogelijk
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om bijzonder slagvaardig te werken. Als hierboven
opgemerkt, profiteren we daarbij rond Particulier
Duurzaam van een prima functionerend partnerschap met de gemeente Hilversum en Hoom.
Overigens zijn we ons ervan bewust dat er bij de
aanstaande verdere opschaling wel degelijk een
passende juridische structuur gevestigd moet
worden.
Financiering
Pas in de laatste paar weken hebben we financiële
ondersteuning gevraagd en gekregen voor de productie van de Handleiding Verduurzamen Woning
en voor materialen om de komende Informatiebijeenkomst ‘Energiebesparing 2e ronde’ onder
de aandacht te brengen. We hebben vooral profijt
gehad van de deskundigheid, logistiek en uren van
de gemeente Hilversum en Hoom.
Professionaliteit
Meentkracht draait volledig op vrijwillige inzet,
waarbij overigens sprake is van een mooi aanvullende set van professionele competenties, die
belangeloos voor de wijk worden ingezet.
Exploitatie
In de eerste ronde is gerealiseerd: 12 x spouwmuurisolatie, 19 x bodem- of vloerisolatie, 6 HR-ketels
en 4 zonnepaneelsystemen. Daarmee wordt jaarlijks bespaard: 3 8.000,– of 21.375kg CO2
Energiebron en techniek
Isolatie, HR-ketels en zonnepanelen. Bij Collectief
Duurzaam worden momenteel opties bekeken
voor het collectief oogsten van zonne-energie, op
publieke daken in de wijk.
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België

STUKJE NIEUWBOUW
WINDPARK

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Elk huishouden haar eigen stukje windpark: door de voorverkoop van stukjes
nog te bouwen windpark worden omwonenden mede-eigenaar. Dat geeft
hen vooraf een positieve binding met een windparkplan en na oplevering
hebben de deelnemers goedkope stroom. De kostprijs van stroom uit een
windpark op land is voor de deelnemers maar 3 cent.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Windparkontwikkelaars krijgen SDE-subsidie
voor de financiering van hun windparken. Zij
hebben omwonenden daar dus niet voor nodig.
Maar er is altijd ophef als een windparkplan
ergens wordt aangekondigd. Zo’ n plan gaat bijna
altijd alleen over de bouw van windmolens en
alleen de ruimtelijke procedures worden gevolgd.
Maar burgers moeten niet lang buitengesloten
worden, zij moeten juist consument worden
en zelf direct eigenaar zijn van de windmolens,
zonder complicerende constructies. De NWEAgedragscode voor windparkontwikkelaars stelt dat
omwonenden vroeg genoeg betrokken moeten
worden, maar dat geeft nog lang geen positieve
binding waar draagvlak uit ontstaat. Bovendien
levert ‘betrokken worden’ inwoners verder niets
op. Geen voordeel noch regie.
‘Stukje Nieuwbouw Windpark’ biedt omwonenden
stroom uit een windpark op land tegen een prijs
van ca 3 cent per kWh, vast voor 20 jaar. Alleen
voor de omwonenden die een stukje windpark
gekocht hebben.
Organisatievorm
Het is een product in ontwikkeling, bedoeld om
het coöperaties gemakkelijk te maken. Waar al
ervaring is, zoals in Flevoland, de Wieringermeer
en Goeree Overflakkee, is meestal voldoende
draagvlak, maar elders zijn windmolens nieuw en
hebben lokale bestuurders niet de middelen om
draagvlak te laten ontstaan. Zij kunnen met dit
product effectief communiceren over een nieuw
windpark omdat inwoners een reden hebben naar
de feiten te kijken: “Is het een goed en voordelig
aanbod, dat stukje windpark voor mezelf?”

Henk Daalder

www.duurzamebrabanders.nl/
Stukje_Nieuwbouw_Windpark
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Financiering
De Windcentrale laat zien dat de constructie van
gedeeld eigendom werkt en dat het mag van de
belastingdienst. Dus moet dat ook mogelijk zijn
voor nieuwe windparken
Professionaliteit
Nog niet, dit is nog een idee.
Exploitatie
De essentie is dat een coöperatie niet zelf eigenaar
wordt en geen stroom verkoopt. Bij een stukje
windpark hoort natuurlijk wel een contract met
een energiebedrijf, die de balancering doet tussen
actuele opbrengst en verbruik van de deelnemers.
Een rekenvoorbeeld: een huishouden koopt voor 		
3 2.400,– een stukje windpark en wekt daarmee
per jaar 4000 kWh op en betaalt daarvoor voor
eigen gebruik 3 cent per kWh.
Deze bedragen zijn gebaseerd op de kosten en
baten in de modelberekening van RVO, EZ, voor
een windpark van 15 MW. De rentekosten zijn
weggelaten, omdat deelnemers zelf een stukje
windpark kopen. Bijvoorbeeld van hun spaargeld
(1% rente). Ook de winst is weggelaten omdat
deelnemers voor eigen gebruik opwekken.
Er is dus geen renterisico, deelnemers delen het
risico over een veel groter aantal mensen, en ze
lopen ook geen marktrisico.
Energiebron en techniek
Windenergie op land.
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Noord-Brabant

‘LOCAL ENERGY SAVING
SUPPORT (LESS)FATIMA’

Tilburg

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
De wijk Fatima in Tilburg heeft veel energielabel F-woningen en veel, al dan
niet verborgen, armoede. LESS Fatima pakt energiearmoede op een innovatieve
manier aan door (duurzame) energie voor iedereen beschikbaar en betaalbaar
te maken. Daarnaast pakt het project werkloosheid aan met een bijzonder
reïntegratietraject.
Context
Het Klimaatbureau Tilburg geeft groepen van
minimaal 20 buurtbewoners financiële ondersteuning voor energiebesparingsonderzoek, Nicolaas
Veltman begon twee jaar geleden zijn buren in de
stadswijk Fatima in Tilburg (met jaren-30 rijwoningen) te mobiliseren voor energiebesparende
maatregelen.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Organisatievorm
Buurkracht Fatima is een burgerinitiatief VAN,
VOOR en DOOR buurtbewoners, voortgekomen uit
Samen Geeft Energie Fatima. Via een eigen buurtwebsite informeren en stimuleren buren elkaar
over interessante mogelijkheden op het gebied
van duurzame energieopwekking en – besparing.
90% van de buurtbewoners geeft nog prioriteit
aan andere zaken. Van degenen met goed inzicht
in de beperkte energetische kwaliteiten van hun
energielabel F erkerwoning, voert driekwart nog
geen energiebesparende maatregelen uit. Dit
terwijl de maatregelen door de lagere energierekening binnen 10 jaar zijn terugverdiend.
Financiering
Gemeente Tilburg biedt tegen een lage rente een
duurzaamheidslening vanaf 3 2500,– voor het
energiezuiniger maken van woningen. Maar mensen met een laag of onzeker inkomen komen niet
aanmerking. In de wijk Fatima is dit naar schatting
2,5% van het aantal huishoudens. Een ‘duurzame
participatielening’ zou voor hen een welkome
aanvullende financieringsvorm zijn.
Huishoudens met lage inkomens kunnen isolatiemaatregelen toepassen (goed voor zowel het
milieu als het behoud van de woningwaarde) en

Nicolaas Veltman

www.buurkracht.nl/fatima&w-

ww.enactustilburg.nl/projecten/
less-2
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daarmee hun woonlasten verlagen. Slecht geïsoleerde woningen maken van de energierekening
een grote kostenpost. Een deel van de besparing
wordt gebruikt om een initiële investeerder terug
te betalen, de rest vloeit terug in de portemonnee
van de huishoudens. Dit laatste is essentieel bij
LESS, aangezien huishoudens met lage inkomens
alle extra’s goed kunnen gebruiken.
Professionaliteit
Aanbieden van energiebesparende maatregelen,
eventueel aangevuld met duurzame zonneenergie. De rol van Enactus Tilburg University en
het Buurkrachtteam Fatima is vooral essentiële
partners zoals buurtbewoners, technische bedrijven, re-integratiepartner en financiers bij elkaar
te brengen, de ketensamenwerking te coördineren en de uitwerking van het proeftuinproject te
faciliteren.
Exploitatie
Op basis van kengetallen hier een indicatief
overzicht van potentiële energiebesparings
maatregelen en de bijbehorende besparing in kWh
of m3 gas per jaar. Zonnecollector: besparing 170
m3 gas/3 100,–; dakisolatie: besparing 700 m3 gas/
3 400,–; gevelisolatie: besparing 325 m3/
3 365,–; glasisolatie HR++: besparing 480 m3 gas/
3 275,–; vloerisolatie: besparing 190 m3 gas/
3 110,–; HR-combiketel: besparing 190 m3 gas/
3 110,–; kierdichting: besparing 80 m3 gas/3 46,–;
zonnepanelen (4 m2): 375 kWh/3 75,–.
Energiebron en techniek
Isolatie, zonne-energie en energiebewust woongedrag.
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Noord-Holland

COÖPERATIE DUURZAME
ENERGIE RAMPLAAN

Haarlem

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Coöperatie Duurzame Energie Ramplaan (DE Ramplaan) in Haarlem spant
zich in voor duurzame, goedkope en prijsvaste opgewekte energie in, door en
voor de wijk.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Stichting DE Ramplaan is in 2012 opgericht
en deed onderzoek naar twee scenario’s voor
een duurzame wijk Ramplaan. In april 2014 is
de energiecoöperatie DE Ramplaan officieel
opgericht.
Onduidelijkheid over de postcoderegeling,
looptijdkorting energiebelasting en een dure
grootverbruikersaansluiting kostte veel energie en
tijd. Daardoor ging het plan om de zonnecentrale
tegelijkertijd met vernieuwing van het dak van de
Fabiohal te realiseren niet door.
Minister Kamp liet in de zomer van 2014 weten
dat een aparte grootverbruikersaansluiting niet
noodzakelijk is, waardoor het bestuur verder kan.
Met Qurrent wordt een overeenkomst getekend
voor het afnemen en doorleveren van de opgewekte energie. Eind 2014 wordt een nieuwe
wervingscampagne in de postcoderoos gestart en
in januari 2015 stemt de ALV in met de bouw van
de zonnecentrale.
Organisatievorm
De sichting heeft Coöperatie DE Ramplaan opgericht omdat dit de meest werkbare vorm is om met
bewoners energie op te wekken. Door het project
‘los te maken’ van de Stichting heeft deze de handen vrij om nieuwe initiatieven te ontplooien.

Art den Boer

Financiering
Coöperatie DE Ramplaan biedt de leden ‘zonnestroomdelen’ aan: participaties van 3 325,– in de
zonnecentrale met een gemiddelde jaaropbrengst
van 225 kWh. De opbrengst van de participaties
dekken alle kosten voor de bouw van de zonnecentrale.
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting biedt
ons de mogelijkheid krediet op te nemen (omdat

www.deramplaan.nl
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het ministerie nog steeds geen duidelijkheid
verschaft over de energiebelasting). De jaarlijkse
vaste lasten worden gedekt uit een jaarlijkse
ledenbijdrage van 3 7,– en de coöperatie ontvangt
een vergoeding voor ieder lid dat gas of stroom
afneemt bij Qurrent.
Professionaliteit
Coöperatie DE Ramplaan heeft geen betaalde
krachten en draait op vrijwilligers. Vanwege de
schaal van het project wordt binnenkort naast het
vijfkoppige bestuur een Raad van Commissarissen
en een kascommissie aangesteld.
Het coöperatiebestuur put uit een groot en divers
netwerk van experts zodat zij professioneel
onderhandelingen en gesprekken kan voeren met
leveranciers, de Belastingdienst, lokale overheden, de netbeheerder, energiemaatschappijen en
andere betrokkenen.
Gemeente Haarlem ondersteunt DE Ramplaan,
maar het is een 100% burgerinitiatief. Zodra de
bouw is gerealiseerd is het coöperatiebestuur verantwoordelijk voor onderhoud, ledenadministratie
en het register met zonnestroomdelen.
Exploitatie
De investering van meer dan 400K resulteert in
een jaaropbrengst van circa 400.000 kWh. De
terugverdientijd voor de leden is meer dan 10 jaar.
De coöperatie bedingt voor de leden gunstige
voorwaarden voor gas en elektriciteit wat de
terugverdientijd verkort.
Vanwege de postcoderoosregeling kunnen zo’n
18.000 huishoudens in Haarlem-West, Aerdenhout
en Overveen (postcode 2013, 2014, 2015, 2023, 2051
én 2111) meedoen.
Energiebron en techniek
Zonne-energie en PV-installatie.
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HOOM

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
De missie van Hoom is ‘Samen op weg naar energieneutraal wonen’. Dit kan
in kleine stapjes of in grote stappen. Of het nu gaat om het isoleren van de
woning of het opwekken van energie door middel van zonnepanelen. Hoom
richt zich op particuliere woningen, inclusief particuliere verhuur. Hierbij legt
Hoom actief de verbinding met lokale partijen om duurzaam wonen mogelijk
te maken.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Context
Energiebesparing komt voor steeds meer
bewoners op het netvlies. En toch wordt door veel
bewoners de stap niet gemaakt om daadwerkelijk
maatregelen te nemen. Bewoners vinden het
enerzijds complex om tot goed inzicht en keuze
uit maatregelen te komen. Anderzijds is er veel
wantrouwen over de kwaliteit van de uitvoering.
Hoom biedt bewoners onafhankelijke informatie
en instrumenten, zodat zij zelf uit volle overtuiging
tot een keuze kunnen komen. En dan niet
eenmalig transactiegericht, maar vanuit een lange
termijn relatie. Hoom werkt niet transactiegericht
maar vanuit een lange-termijn relatie met
bewoners en is ervan overtuigd dat zij deze relatie
alleen kan opbouwen in nauwe interactie met
lokale initiatieven.
Organisatievorm
Hoom is een zelfstandig bedrijf (BV) met als
aandeelhouder netwerkbedrijf Alliander. Hoom
wil een landelijke coöperatie worden met
deelnemende lokale coöperaties als eigenaar.
Op dit moment voert Hoom campagnes uit met
een aantal coöperaties zoals DeA en Amsterdam
Energie). Als tussenstap naar een landelijke
coöperatie is er een interactieve tafel met een nog
grotere groep coöperaties waaronder Lochem
Energie, Thermobello, Reggestroom, BRES).

Ron de Graaf

www.maakjehuishoom.nl

Financiering
Alliander investeert in Hoom. Hoom werkt aan een
kostendekkend verdienmodel, samen met lokale
initiatieven. De bewoner betaalt voor de dienst
die Hoom levert. Uitgangspunt is dat de bewoner
bij Hoom niet duurder uit is dan wanneer zij zich
direct tot een uitvoerende partij richt.
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Professionaliteit
Hoom heeft betaalde werknemers en wordt voor
haar diensten betaald door de bewoners. Hoom is
de contractpartij en op de factuur staat duidelijk
wat voor de Hoom-dienst in rekening gebracht
wordt en wat voor de uitvoerende bouw- en
installatiepartijen.
Hoom kiest ervoor stap voor stap, op basis
van praktijkervaring en opgebouwde
samenwerkingen, uit te breiden. Hoom is gestart
in de Metropool Regio Amsterdam en daarna in
Gelderland. Dit jaar komen er andere regio’s bij.
Hoom werkt samen met lokale initiatieven aan
wijkcampagnes en het aanbod aan bewoners
is maatwerk. Hoom heeft op dit moment nog
geen leden. Op dit moment zijn er meer dan 100
bewoners waarvan de woningen verduurzaamd
zijn. Hoom werkt aan het systematiseren van de
processen om wijkcampagnes in heel Nederland te
kunnen starten.
Exploitatie
Hoom werkt toe naar een kostendekkend
verdienmodel. Hoom bestaat uit een vaste
kern van zo’n 15 mensen. Daarnaast heeft zij
samenwerkingsovereenkomsten met lokale
coöperaties die hieruit ook menskracht en/of
middelen financieren.
Energiebron en techniek
Alle energiebesparende en –opwektechnieken
in de woning. Hoom is voortdurend op zoek naar
innovatieve technieken die zij bewoners kan
aanbieden.
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Limburg

MIJNWATER, DUURZAAM HYBRIDE
ENERGIENETWERK HEERLEN

Heerlen

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Mijnwater levert warmte en koude aan ruim 300 woningen en 125.000 m2
utiliteitsgebouwen. De oude steenkolenmijnen, volgelopen met grondwater,
vormen een nieuwe geothermische energiebron voor Heerlen. Door exploitatie en uitbouw van de nieuwe geothermische energiebron is Heerlen een ‘full
scale’ proeftuin op het gebied van thermische smart grids waardoor Heerlen
zich ontwikkelt tot innovatieve ‘Green Tech’ regio.
Context
Mijnwater in Heerlen is voortgekomen uit een
geothermisch proefproject van de EU.
Vroeger leverden de mijnen steenkool voor energie. De mijnen zijn 50 jaar geleden gesloten, maar
doordat de gangen volliepen met grondwater
ontstond een geothermische bron voor duurzame
energie. Mijnwater B.V. ontwikkelde technieken
om deze energie te gebruiken voor het verwarmen
en koelen van gebouwen.
Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Herman Eijdems

www.mijnwater.com

www.facebook.com/mijnwater
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Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Organisatievorm
Mijnwater B.V. is een privaat bedrijf, voor 100% in
eigendom van de gemeente Heerlen. Als afgeleid overheidsbedrijf heeft Mijnwater een ideële
ambitie.
Er is 1 medewerker in vaste dienst en de overige
medewerkers worden ingehuurd vanuit een netwerk van professionals met verschillende, elkaar
ondersteunende kennisdisciplines. Ook administratieve, juridische, financiële, technische en
andere ondersteuning wordt ingehuurd. Zo blijft
de organisatie klein en flexibel, en genereert zij
werk voor MKB en ZZP’ers.
Internationaal wordt samengewerkt met universiteiten in Cardiff, Aachen/Bochum, Luik/Arlon,
Praag, Genk/Leuven en Glasgow.
Financiering
Als lokaal nutsbedrijf verkoopt Mijnwater B.V.
energie aan de aangesloten gebouwen. Door
korting te geven op de huidige energiekosten en
door het ontzorgen van de klant is Mijnwater een
aantrekkelijke partner. Door de lage CO2-belasting
van Mijnwater hebben klanten EPC-voordeel. De
energieprestatie van de gebouwen verbetert met
30% tot 50%.

Gemeente Heerlen en provincie Limburg financieren de uitbreiding van het netwerk. Afgelopen
jaar is een bedrag van 3 11 miljoen toegezegd in
de vorm van een lening op basis van marktconforme rentetarieven. Mijnwater B.V. maakt circa
5% rendement op deze investeringen en Heerlen
profiteert van de renteopbrengsten. Jaarlijks vloeit
netto ruim 3 400.000,– terug naar de gemeenschap.
Professionaliteit
Mijnwater B.V. heeft een beheerstructuur met
voornamelijk lokale partijen die mee-innoveren en
risicodragend participeren middels langjarige garantie en onderhoudscontracten tegen een vaste
(lage) prijs voor een periode tot 30 jaar.
Exploitatie
Door de combinatie van energiebesparing en een
hybride warmtenetwerk kunnen woningen voor
3 30.000,– naar ‘Nul-op-de-Meter’. Bij opschaling
kan Mijnwater een woningaansluiting realiseren
voor 3 15.000,– excl. 3 4.000,– aansluitkosten
(besparing op aanleg CV) met een aanvullende
investering van 3 15.000,– kunnen de meeste
woningen naar energielabel A of hoger.
Energiebron en techniek
Hybride energie-infrastructuur van van warmte
en koude opslag waarbij warmte en koude eerst
worden uitgewisseld alvorens te worden opgeslagen. Hierdoor kan de aanwezige warmte en koude
uit de gebouwde omgeving (koeling gebouwen of
zonthermisch en PV), wind en restwarmte van productie- en dataprocessen passief en actief worden
(her-) gebruikt en gaat er geen energie verloren.
Hiermee komt de energieneutraliteit van Heerlen
dichterbij.
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Noord-Brabant

TILBURGSE KLIMAATAANPAK
2013-2020

Tilburg

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Tilburg zet al jaren actief in op een slimme combinatie van energie besparen,
duurzame energie opwekken en maatregelen om de gebouwde omgeving
aan te passen aan klimaatverandering. Dit is de tussenstap om in 2020 voor
30% klimaatneutraal te zijn, met als einddoel: volledig klimaatneutraal en
klimaatbestendig in 2045.

Nieuwe
Nuts

Burgerinitiatief

Pieter Biemans

Ondernemersinitiatief

Overheidsinitiatief

Doel
Tilburg behoort al jaren tot de koplopergemeenten
in Nederland en is leidend in- of betrokken
bij vele regionale, provinciale en landelijke
energie- en klimaatprojecten. In de Tilburgse
Klimaataanpak 2013-2020 werkt de gemeente
Tilburg nauw samen met overheden, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en burgers.
Dat gebeurt via uitvoeringsorganisaties als
het Klimaatbureau en de Midden Brabantse
Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en
Duurzaamheid (MOED) en via Green Deals.
Naast de activiteiten op het gebied van mitigatie
(CO2-reductie) is er meer en meer aandacht voor
de problematiek rondom ruimtelijke adaptatie.
Kennis wordt opgebouwd, pilots starten en er
wordt een plan van aanpak voorbereid.
Het Klimaatbureau Tilburg helpt groepen bewoners samen energie te besparen en op te wekken
in de eigen woonomgeving. Onder andere via
subsidies en ondersteuning van energiecoöperaties in de wijken en dorpen. Daarnaast coördineert
en faciliteert het Klimaatbureau namens de
9 gemeenten in de regio Midden Brabant de uitrol
van de energetische aanpak van de particuliere
woningen. Dit o.a. met budget vanuit de VNG.
Organisatievorm
Het Klimaatbureau is onderdeel van de gemeente
Tilburg. Stichting MOED is een publiek/private
onderneming (stichting) onder de paraplu van
Midpoint Brabant. Green Deals zijn schriftelijke
overeenkomsten tussen de gemeente Tilburg en
andere partners die duurzame maatregelen willen
nemen.

www.tilburg.nl/energie
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Financiering
De Tilburgse Klimaataanpak voor de periode 2013
- 2015 kost ruim 3 1,5 miljoen. Daarvan gaat 400K
naar de Midden Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED),
ruim 400K naar het Klimaatbureau, 500K naar
Green Deals, 50K naar het klimaatnetwerk, ruim
100K naar projecten die doorlopen uit het klimaatprogramma 2009-2012.
Deze 1,5 miljoen wordt betaald door de gemeente
Tilburg, waarbij de gemeente dankbaar gebruik
maakt van 3,5 ton subsidie uit het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (IKS).
Voor 2016-2018 heeft het coalitieakkoord een
bedrag gereserveerd van 3 2 miljoen. Dit is exclusief de bijdrage vanuit de gemeente Tilburg voor
het realiseren van energiebesparing in koop- en
huurwoningen.
Professionaliteit
Bij MOED en gemeente Tilburg (o.a. het Klimaatbureau) werken betaalde medewerkers met jarenlange kennis en ervaring op het vlak van duurzame energie en klimaat. Er is een groot lokaal
netwerk opgebouwd van mensen en organisaties
actief rondom het thema energie en klimaat. Het
Klimaatbureau en MOED steken veel energie in
persoonlijke contacten met burgers en bedrijven,
geregeld uitmondend in Green Deals.
Exploitatie
Bij sommige maatregelen wordt op dit moment
vooral geïnvesteerd, bij andere worden al kosten
en CO2 bespaard.
Energiebron en techniek
Windenergie, zon, biomassa en aardwarmte.
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TIPS UIT TILBURG

MAAK HET CONCREET
DOOR CORINE BREURE,
COMMUNICATIEADVISEUR GEMEENTE TILBURG

Met de doe-conferentie P-NUTS
Award 2015 op 16 april 2015 sluit
gemeente Tilburg haar deelname
aan het Innovatieprogramma
Klimaatneutrale Steden (IKS) af.
Niet alleen

Gemeente Tilburg is al jaren één van de koplopergemeenten en won daarmee verschillende titels.
Zo was Tilburg Klimaatstad 2011 en verdiende de
gemeente samen met de woningcorporaties al een
keer de Groene Parel. Het eerste officiële Tilburgse
Klimaatprogramma dat door de gemeenteraad
werd vastgesteld, betrof de jaren 2009-2012.
Doel: Tilburg klimaatneutraal en -bestendig in
2045. Beleidsmedewerker Pieter Biemans: "Van het
begin af aan was duidelijk dat de gemeente dat
doel niet alleen kon halen. We hadden iedereen
nodig die een steentje kon bijdragen. Bedrijven,
burgers, maatschappelijke instellingen, noem
maar op. Om zoveel mogelijk partijen te activeren,
hebben we het Klimaatschap opgericht. Ons idee
was dat de gemeente Tilburg de eerste jaren de
trekker zou zijn van dit Klimaatschap en dat de
deelnemers daar op termijn samen sturing aan
zouden gaan geven. Bijvoorbeeld in de vorm van
een vereniging". Er werden acht allianties gevormd
die aan de slag gingen met 38 projecten zoals
duurzame energiediensten, huursector, gezondheid, duurzame bedrijventerreinen, gemeentelijke
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Een mooi moment om terug te
kijken op wat is gedaan en bereikt
en om de leerpunten en tips op een
rijtje te zetten.

gebouwen. Daarbij werd breed ingestoken: energie
besparen, duurzame energie opwekken én de
gebouwde omgeving aanpassen aan de klimaatverandering (adaptatie).

De stad zijn

"Mooi resultaat is dat meer dan honderd lokale en
regionale partijen de klimaatverklaring ondertekenden en daarmee de ambitie onderschreven
samen te werken aan een klimaatneutraal en
klimaatbestendig Tilburg. Het is dus gelukt is
om vele partijen te interesseren voor energie en
klimaat. Bij de evaluatie spraken deelnemers over
een nieuwe beweging en een interessant experiment," vertelt Pieter Biemans. "De verwachting
dat het Klimaatschap zichzelf zou gaan aansturen
is niet uitgekomen. Ondanks diverse pogingen,
van wisselend voorzitterschap tot het aanstellen van een onafhankelijk voorzitter, is er geen
vereniging gevormd en geen bestuur gekozen. Als
we met de kennis van nu terugkijken hebben we
te veel gepraat over structuren en de verdeling
van bevoegdheden. Ook bleek het lastig dat we
in de gemeenteraad een programma vast hadden
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laten stellen met projecten die voor een groot deel
buiten de gemeente gerealiseerd moesten worden.
Dat zou ik niet meer zo doen. We plukken zeker
nog de vruchten van het opgebouwde netwerk uit
die beginperiode, maar pakken de boel nu wel echt
anders aan. Geen traditioneel Klimaatprogramma
meer, maar een lichte en flexibele organisatie
waarin het proces en niet de structuur centraal
staat. Geen diffuse grote structuren, maar concrete
één-op-één-afspraken in de vorm van Green Deals.
Dan is het eigenaarschap ook veel duidelijker. De
partijen die zo'n Deal afsluiten hebben - naast de
wens om iets te doen voor de wereld - ook een welbegrepen eigenbelang. De deals komen veel meer
organisch tot stand. Een Klimaatprogramma is de
stad maken, een klimaataanpak is de stad zijn."

TIPS UIT TILBURG

Dit zijn op basis van jarenlange ervaring
in de Tilburgse klimaataanpak de leerpunten/tips:
1.	Maak het concreet. Met grote en
abstracte begrippen als klimaat en
duurzaamheid kunnen veel mensen
niet zoveel.
2.	Bied handelingsperspectief. Maak
duidelijk wat burgers en bedrijven zelf
kunnen doen.
3.	Let op eigenaarschap. In een Green
Deal is duidelijk wie wat moet doen
en wat die er aan heeft. Bij het oorGreen Deals
spronkelijke Klimaatschap was dit te
Green Deals zijn concrete overeenkomsten tussen de gemeente Tilburg en één of meer andere
diffuus.
partners die bereid zijn duurzame maatregelen te
4.	Spreek de taal. Spreek de taal van het
treffen. Een paar voorbeelden van Green Deals:
bedrijfsleven als je bedrijven bena• Grootschalige duurzame energieproductie op De
dert, en de taal van burgers als je huisSpinder. Hierbij werkt de gemeente Tilburg samen met Afvalverwerker Attero, Waterschap De
eigenaren over de streep wilt trekken.
Dommel, en MOED aan biobrandstoffen, wind5.	Werk samen. De overheid kan het niet
en zonne-energie.
alleen. Let op de vier O's: overheid,
• Zonnepanelen op bedrijfsdaken Fuji Film. Inwoners van de gemeente Tilburg kunnen daarin
ondernemers, onderwijs en onderneinvesteren. De producent van o.a. fotopapier
mende burgers.
en offsetplaten, heeft daarvoor een Green Deal
6.	Lange
adem. Klimaatneutraal en kligesloten met de gemeente Tilburg.
maatbestendig worden is een enorme
• MKB bespaart energie. Voor deze Green Deal
geldt dat minimaal twintig bedrijven overgaan
transitie. Daar moet je jarenlang
tot het implementeren van energie besparende
gestaag aan door werken.
maatregelen. Belangrijk aandachtpunt uit deze
7.	Kies
je rol. Laat het initiatief aan de
Green Deal is kennis en goede voorbeelden te
stad en kies als gemeente de rol die
verspreiden met als doel andere ondernemers te
bewegen vergelijkbare maatregelen te nemen.
het initiatief het beste vooruit helpt
• Stimulering Geothermie Brabant Breed.
(stimuleren, motiveren, organiseren
De bodem van Tilburg, Helmond en Breda blijkt
of initiëren).
geschikt voor winning van aardwarmte.
De gemeenten gaan daarvoor samenwerken met
8.	Betrek collega's. Zorg er voor dat ook
de provincie en Brabant Water. Ze willen marktmedewerkers in de eigen organisatie
partijen ondersteunen en stimuleren om gebruik
op tijd worden betrokken.
te maken van aardwarmte.
9. Blijf flexibel. Leg niet alles minutieus
• Green Deal zonnepanelen op scholen.
vast in beleid. Zorg dat er ruimte blijft
Samen Geeft Energie
om flexibel te handelen.
Een groot netwerk met betrokken partijen is niet
10.	Kies de juiste afstand. Het is net als bij
de enige winst uit de eerste jaren van de Tilburgse
een open haard; te dicht bij brand je
je, en te ver weg krijg je het koud.
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investeringen in het klimaat. In die periode werden
ook bouwstenen ontwikkeld die nog steeds een
fundament vormen voor de Tilburgse Klimaataanpak. Het project Samen Geeft Energie is één van
die bouwstenen, een innovatieve samenwerking
naar aanleiding van de landelijke Blok-voor-Blokregeling.
Beleidsmedewerker Paul van Dijk is daar vanuit
het Klimaatbureau van de gemeente dagelijks mee
bezig: "Ik help groepen wijkbewoners op weg met
energie besparen en energie opwekken. We nodigen hen uit voor een bijeenkomst in de wijk, vertellen over de mogelijkheden om hun huis zuiniger
te maken en brengen hen in contact met betrouwbare adviseurs en uitvoerders. Wat huiseigenaren
zeker stimuleert om mee te doen, is de gemeentelijke subsidie Samen Geeft Energie. Groepen van
minstens twintig huishoudens kunnen daar een
beroep op doen. Daarmee kunnen zij een flink deel
van het adviestraject betalen. Daarnaast hebben we de Tilburgse Energie Garantie. Die geeft
huiseigenaren zekerheid dat de beloofde energiebesparing werkelijk gehaald wordt. We hadden
verwacht dat die garantieregeling veel mensen
over de streep zou trekken. In de praktijk wordt
daar eigenlijk niet veel gebruik van gemaakt.
Huiseigenaren vinden het voldoende garantie dat
ze advies krijgen van door de gemeente geselecteerde adviseurs en uitvoerders. Sinds eind 2014
zit ik ook om de tafel met particuliere huiseigenaren die in één keer naar Nul op de Meter willen.
Tilburg heeft bovenop het landelijke innovatieprogramma Energiesprong geld uitgetrokken om dit
te stimuleren. Zowel in de huursector als voor tien
particuliere huiseigenaren. Naast de subsidieregelingen heeft de Tilburgse gemeenteraad ook 1
miljoen vrijgemaakt voor duurzaamheidsleningen.
Met een gunstig rentepercentage is het immers
prettiger investeren in duurzame maatregelen in
je huis."

Overheid, ondernemers en onderwijs

Burgers kunnen aankloppen bij het Tilburgse
Klimaatbureau, ondernemers en onderwijs
instellingen bij MOED, de Midden Brabantse
Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en
Duurzaamheid. Initiatiefnemers waren de
gemeenten Tilburg, Waalwijk en Goirle. Herman
Gels is aangesteld als kwartiermaker. Hij heeft veel
ervaring in het bedrijfsleven, en spreekt de taal van
ondernemers. Dat is belangrijk voor de business-

to-business contacten. MOED is een intermediair
tussen overheid, ondernemers en onderwijs; de 		
3 O's. Er is zelfs nog een vierde O, de ondernemende burger. Niet de individuele burger, maar
mensen die zich gegroepeerd hebben in energie
coöperaties of burgerinitiatieven voor bijvoorbeeld
windmolens. Nu is MOED een stichting onder de
paraplu van het regionale samenwerkingsverband
Midpoint. De totstandkoming had wel wat voeten
in de aarde. Pieter Biemans: "Als overheid aan iets
nieuws beginnen waarbij je uiteindelijk de regie
los moet laten, is zoeken. Bij MOED werken we
samen en bepalen we ook samen het beleid met
de 3 O-partijen. Een ander punt was het verschil in
dynamiek tussen overheid en bedrijfsleven.
Bij het opzetten van de organisatie moest er heel
wat gebeuren. Daar gaat een ondernemer gerichte
organisatie anders mee om dan de overheid.
Tot slot merk ik dat het bedrijfsleven nog wel een
drempel over moet om mee te gaan in dit soort
projecten. Er zijn wel een paar koplopers, maar de
grote groep heeft dat zetje nog even nodig.”

Klimaatbestendig

Tilburg wil in 2045 niet alleen klimaatneutraal
zijn, maar ook klimaatbestendig. De stad moet zo
ingericht worden dat de effecten van de klimaatverandering opgevangen kunnen worden.
Biemans vertelt over projecten die de afgelopen
jaren in Tilburg zijn uitgevoerd: "Onderzoek van
onder meer de GGD Hart van Brabant toont aan
dat op tropische dagen driekwart van 65-plussers ernstige hinder ondervindt van de hitte. Ze
slapen slecht en hebben meer last van benauwdheid en vermoeidheid. De klachten zijn minder als
de slaapkamer niet op de zonzijde ligt. Ook deed
Tilburg, samen met Sittard en enkele steden in België, mee aan het project Functioneel Groen. Daarin
is onderzocht hoe bomen en struiken opwarming
van de stad helpen voorkomen. Tot slot noem ik
als voorbeeld de Blauwe Aders. Tilburg legt een
apart rioleringssysteem aan voor de afvoer van
regenwater. Zo lopen wijken bij hevige regenbuien
minder snel onder."
Eind 2014 ondertekende Tilburg de landelijke
Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie. De
gemeente gaat zowel de eigen medewerkers
als burgers en organisaties bewust maken van
klimaatadaptatie, zodat zij daar in hun plannen
rekening mee kunnen houden.
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Een glooiend energielandschap. Wuivende koolzaadvelden,
dakvullende zonnepanelen op enorme schuren. Een
zonnepark op het maaiveld. Vrolijk draaiende windmolens.
Een biogas-circustent achter de boerderijen. Op elk dak
een zonneboiler voor warm tapwater. Het kan en het
werkt. In vele gebieden in Duitsland in ‘Energiedörfer’, in
Denemarken op het eiland Samsø en in vele andere regio’s
in de wereld. Ook in Nederland zijn we hard op weg onze
regio’s om te toveren tot nieuwe energielandschappen
waar we onze eigen energie opwekken met zon, wind,
aardwarmte en biomassa.

NIEUWE ENERGIEREGIO’S

DE ZWERM
IN BEWEGING

Energieregio’s: eigen energie
Wat is dat eigenlijk: een energieregio? En hoe
ontstaat zoiets? De Waal & Stremke beschrijven
het ontstaan van drie energieregio’s in Europa1. Zij
laten zien hoe lokale koplopers gewoon begonnen. Koplopers die meededen aan een prijsvraag
op het Deense eiland Samsø- of koplopers in het
Zuid-Oostenrijkse dorpje Gussing, die de werkloosheid zien oplopen en kansen ruiken voor werk en
energie in de regio. Koplopers die een stip op de
horizon formuleren, een plan maken en gewoon
beginnen. Of andersom. Ze beginnen, maken dan
pas een plan.
Buitenlandse voorbeelden zijn er legio. Zie de kaart
met Duitse initiatieven2 en zie andere voorbeelden

Ambitieuze regio’s in Nederland
Ook in Nederland is aan ambitie geen gebrek. De
Gelderse Stedendriehoek rondom Apeldoorn is
klimaatneutraal in 2030. Flevoland is ‘energieneutraal exclusief transport’ in 2020. Zaanstad is een
klimaatneutrale stad in 2020. Friesland streeft
naar onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
Nijmegen voorziet in 2040 in de eigen energiebehoefte en ook onze cleantech stad Eindhoven
is in 2045 energieneutraal. In de Metropoolregio
Amsterdam maakt een groeiende groep creatieven
uit allerlei geledingen van de samenleving zich
op voor een ‘regio op eigen energie’ in 2028. De
gemeente Tilburg is 100% klimaatneutraal én –
bestendig in 2045.
Energieneutraal: kan dat?
Wat is energieneutraal, klimaatneutraal, zelfvoorzienend of ‘op eigen energie’?
Volgens Pieter van der Ploeg van Alliander4 is energieneutraal: “Over een jaar geen netto energietransport over regiogrenzen. Alleen elektriciteit,
gas en brandstof telt, voedsel en afval niet. Dus
niet terugrekenen naar primair energiegebruik en
alleen meetbare hoeveelheden”.
Met definities kunnen we hele boeken vullen.
Energieneutraal, energieplus5, klimaatneutraal,
CO2-neutraal, Nul op de Meter voor een gebouw
of een gebied, energieneutraal inclusief transport,
fossielvrij, et cetera!

Gussing (Oostenrijk)

2001

zelfvoorzienend

Samso (Denemarken)

2007

energieneutraal

Juhnde (Duitsland)

2007

zelfvoorzienend

Lathen (Duitsland)

2012

Ruim 250% eigen energie

Mecklenburg Voorpommeren (Duitsland)

2013

energieneutraal

Siena (Italië)

2014

CO2 neutraal

Sleeswijk Holsteijn (Duitsland)

2014

energieneutraal

Aruba (Nederland!)

2020

100% duurzame energie

Sumba (Indonesië)

2025

100% duurzame energie

Kopenhagen (Denemarken)

2025

CO2 neutraal

 e Waal, R., & Stremke, S. (2014). Energy Transition: Missed
D
Opportunities and Emerging Challenges for Landscape Planning and
Designing. http://doi.org/10.3390/su6074386!
2
http://www.100-ee-kongress.de/startseite/
1
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in Europa3. Deze regio’s zijn zelfvoorzienend of
werken aan deze ambitie.

De versnelling komt uit de regio’s. Mensen die
besluiten het gewoon te doen. Die vinden dat er
genoeg is onderzocht, genoeg convenanten zijn
getekend en dus met lokale krachten de handen
uit de mouwen steken. Ondernemers, onderzoekers, overheidsdienaren en organisaties vanuit
de communities werken samen. Mensen die in
hun vrije tijd een energiecoöperatie opzetten, en
overdag werken bij de overheid, in het onderwijs,
in het bedrijfsleven of als ZZP’er. Met verschillende
petten: zij zijn bijvoorbeeld ambtenaar, buur van
de oprichter van een energiecoöperatie, trainer
van de F’jes op het voetbalveld. Samen vormen al
deze mensen – onder de radar- krachtige nieuwe
zwermen die samen een nieuwe energieregio vormen. Ook in Nederland. Tijd om daar de spotlights
op te zetten.

3
4

Nb. Deze tabel
vergt nader
onderzoek. Bron:
NEWNRG, 2015

 ttp://www.100-res-communities.eu/eng/communities2 en
h
http://issuu.com/teunvandenende/docs/eo_wijers_
stedendriehoek_16_jan_201/1
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Definities roepen vele vragen op. Als een Duitse regio 120%
elektriciteit uit wind heeft, en er zijn nog wel boerenstallen die
op olie stoken, is zij dan energieneutraal? Mag er nog gereden
worden op fossiele brandstof? In Duitsland lossen zij dat op door
het gebruik van fossiele brandstof in een regio te compenseren
met de export van hernieuwbare elektriciteit6.
Dit soort discussies maakt voor de doeners eigenlijk niet zoveel uit. Ze laten het tekenen van een
convenant of uitwerken van regioplannen graag
over aan de bestuurders en onderzoekers. Er wordt
wat afgerekend in Nederland. Aan prachtig vormgegeven technisch uitgewerkte rapporten geen
gebrek. Zo ontstaat zicht op de (on)mogelijkheden
in specifieke regio’s. Wat hierbij wel opvalt is dat
‘wij’, de mensen die het uiteindelijk doen, er vaak
bekaaid afkomen. Vaak staat wel ergens de aanbeveling - meestal op pagina 667- dat men “gebruik
moet maken van de kracht van de lokale community”. En dan komen die communities in beeld
als ‘burgers’ die moeten worden ‘verleid’, of nog
schunniger ‘serieus genomen worden’: “Als we de
burger serieus nemen, zullen we de burger moeten
beschermen [.] met heldere regels en normen.”8

6

 icolaas van Everdingen bouwde een Plushuis http://plushuis.net/
N
De Waal, R., & Stremke, S. (2014). Energy Transition: Missed
Opportunities and Emerging Challenges for Landscape Planning and

de zwerm

In China werken top-down plannen uitstekend, in
Duitsland werken juist bottom-up krachten vanuit
krachtige gemeenschappen.
In Nederland werken we met ‘underground
professionals’ die met de ‘professional amateurs’
in zwermen samenkomen10. Ontstaat hier een
nieuwe laag professionals die ‘middle-up-down’
gebiedsontwikkeling realiseert11?

Bestaan er mensen die ‘verleid willen worden’ door
’een prachtig technisch uitgewerkt plan als de
boodschap eigenlijk is: wilt u, beste burgers, onze
ideeën nu uitvoeren?’ Wie wil ‘serieus genomen’
worden?!

In figuur 1, 2 en 3 zien we zwermen van mensen die
doen, en dit is slechts een momentopname en bij
lange na niet compleet! De rollen en de bijbehorende petten zijn weliswaar belangrijk, maar het
doel vormt de organisatie.

Het gekke is dat er ondertussen een ware revolutie
gaande is van mensen die zichzelf serieus nemen
en die gewoon begonnen zijn met de uitvoering.
Misschien met net iets andere plannen. ‘Underground professionals’ en ‘professional amateurs’
die uren van hun tijd en kennis steken in realisatie
van lokale projecten. Topdown-plannenmakers en
lokale bottom-up up doeners: zij vinden elkaar in
de regio’s!
In de ‘spontane proeftuin van de praktijk’9 valt voor
beiden namelijk veel te leren en te genieten.

Waarom willen we eigenlijk duurzame energie? Is
het schaamte dat we met onze wereldvermaarde
cleantech ingenieurs in Nederland pas op 4%
duurzame energie zitten? Onderaan de lijst, samen
met Luxemburg en Malta12? Wordt de pressie rond
het gasvraagstuk ons te veel, qua Groningen en
Rusland? Vinden we het gewoon leuk? Energy
party’s13? Buurkracht?

Is er überhaupt een masterplan te maken over hoeveel van
welke energieopwek er nodig is in een regio? Hebben we de
kennis die over 5 jaar beschikbaar is al? Elke regio heeft zijn eigen
kenmerken, elk jaar is de techniek anders, elk jaar wijzigen de
overheidsregels en de stimuleringsregelingen. En elke paar jaar
kijken de mensen die in een gebied wonen of werken anders
tegen het energievraagstuk aan. Mensen in Friesland die eerst
tegen de windmolens waren zijn nu tegen het weghalen van de
windmolens uit hun dorp. Een flexibele, open strategie lijkt te
prefereren op dit speelveld dat zich dagelijks vernieuwt.

5

Organisatie, de rollen, petten en de formatie van

Designing. http://doi.org/10.3390/su6074386 aanrader!
Pagina 66 http://issuu.com/teunvandenende/docs/eo_wijers_
stedendriehoek_16_jan_201/1
8
http://alexandria.tue.nl/repository/books/772921.pdf pagina 41
7
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Zien we in dat er per regio 20.000 banen te creëren
zijn? Zijn we boos over een hoge vastrechtprijs van
Nuon Warmte voor een piepklein studentenappartement? Zijn we boos over de lucht die onze longen en vooral die van onze kinderen vervuilt? Ja, is
het antwoord van veel mensen op deze vragen. En
al deze mensen zetten de ene pet af, de andere pet
op en gaan aan de slag.
Zelf doen? Of met de regio?
Waarom doen we het niet gewoon zelf? Op ons
eigen huis of kantoor? Dat doen we natuurlijk al.
De grens van 1.000.000 kW zonnestroom is dit
jaar bereikt met dank aan onze eigen acties in onze
eigen woningen. Maar samen kunnen we meer en
daar zit nu de volgende stap die we met zijn allen
moeten zetten.
“Die Energiewende kann für die Stadt nur im Zusammenspiel mit der Region geschafft werden.”14

 e Proeftuin Decentrale duurzame energiecollectieven, rapport voor
D
NetbeheerNederland 2013.
10
Facebook.com/OranjeEnergie
11
http://www.casa-arnhem.nl/agenda/36-overige-activiteiten/411-dto9

Niet alle energie kan binnen de stad voor haar
bewoners worden opgewekt. Stad en ommeland
hebben elkaar nodig. Een groot deel van de benodigde stroom zal de komende 15 jaar zeker nog van
windmolens komen. Die staan niet in de binnenstad van Amsterdam maar aan de randen van de
stad op industrieterreinen of langs de snelwegen.
In 2030 rekenen we vooral op zonne-energie.
We zullen dus flink moeten investeren. Dat geld
is er ook, zo rekent Alliander het in het eerder
genoemde, nogmaals echt prachtige rapport, ons
voor.
college-middle-up-down-gebiedsontwikkeling
http://fd.nl/Print/krant/Pagina/Opinie/1096044/duurzaamnederland
13
http://www.070energiek.nl/energyparty/
14
Thomas Pensel http://www.100-ee-kongress.de/startseite/

12
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Jaarlijks verdwijnt er ruim 3 1 miljard uit
de Stedendriehoek rondom Apeldoorn via
energierekeningen van 26.000 bedrijven, 170.000
huishoudens en 220.000 vervoermiddelen. In 15
jaar is deze 3 15 miljard prima te besteden aan
de energietransitie van deze opgeteld 450.000
objecten. Gemiddeld is dit overigens 3 35.000,–
per object.
Dit geld verdwijnt nu ‘naar de overkant’, zoals ze
op Texel zeggen. Vloeit weg uit de regio’s. Waarom
zetten we dat geld niet in voor de bouw van
energie opwek en -efficiency?
Pensioenfondsen en vele anderen tonen zich
bereid om mee te financieren, het geld voor te
schieten en tegen lage rente terugbetaald te
krijgen. Dan moeten wel meerdere projecten
regionaal ‘gebundeld’ worden: pensioenfondsen
denken niet in miljoenen maar in miljarden euro’s.
Ook in andere regio’s worden deze sommen
gemaakt. In Metropoolregio Amsterdam wordt
gerekend met een budget van minimaal 3 30
miljard voor de komende 15 jaar.
Zie tabel op pagina 166-167.

Regionaal aan de slag
Het blijft niet bij ambities in Nederland. Er zijn nu
bijna 150 lokale energiecoöperaties en nog veel
meer wijk- en buurtinitiatieven die op allerlei
manieren bezig zijn nieuwe energie in de regio te
brengen. In 2015 gaan we daar het nodige van zien
met ZonneWijdes, Stroomfabrieken, Buurtboilers,
burgerwindmolens, zonnedakcoöperaties,….
In Zeeland en Goeree-Overflakkee werken de
twee grootste windcoöperaties aan het grootste
burgerinitiatief van Nederland: een groot
coöperatief windpark. In Noord Nederland is
een uniek en sterk regionaal netwerk van lokale
coöperaties ontstaan. De Friezen, Groningers
en Drentenaren wekken straks hun eigen
energie op en verhandelen die via hun eigen
coöperatieve leverancier NLD Energie. Andere
coöperaties doen hetzelfde vanuit de coöperatieve
energieleverancier DE Unie. Uniek voor Nederland
en zelfs voor Europa. De ‘kracht van de zwerm’ aan
het werk .
Kracht van de zwerm
Energieneutraal. Het kan allemaal technisch
volgens onze wereldwijd vermaarde technici
en het kan financieel volgens onze wereldwijd
vermaarde financieel specialisten. Waarom komt
het zo veel sneller van de grond in Duitsland,

164164

Denemarken en Oostenrijk? Stabiele en voldoende
ondersteuning door de nationale overheid heeft
daar in die landen zeker aan bij gedragen. Op
dat punt wachten we in Nederland nog op een
Energiecommissaris volgens het model van
het Deltaplan en de Deltacommissaris. Vooral
zonprojecten hebben last van steeds wisselende
wet- en regelgeving en dat maakt het lastig ze van
de grond te krijgen.
Toch – misschien wel desondanks – zijn de regio’s
volop aan het werk.

Over de auteurs
Pauline Westendorp, oprichter van
Ondernemerscoöperatie NEWNRG, werkt sinds 2004
aan gebieden en gebouwen op eigen energie door het
maken van energiestrategie. Daarnaast is zij medeinitiatiefnemer van opgewekt.nu, Wij krijgen Kippen,
Energiecoöperatie Zuiderlicht en Oranje Energie.
pauline@newnrg.nl

Anne Marieke Schwencke werkt ruim 20 jaar als
energieonderzoeker, vanaf 2004 als zelfstandige
onder de naam AS I-Search. Sinds 2012 richt zij zich op
lokale energie, o.a. met haar eigen rapport ‘Energieke
Bottom-up in Lage Landen’ (2012), met onderzoeken
voor en met Netbeheer Nederland (2013), Planbureau
voor de Leefomgeving (2014) en Stichting DOEN (2014).
Daarnaast werkt zij samen met EnergiekLeiden vanuit het
bedrijfsverzamelgebouw De Nieuwe Energie aan nieuwe
energie in de stad Leiden.
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TABEL 2. Ambities van, en samenwerkingsverbanden in, regio’s
KN=Klimaatneutraal, EN= energieneutraal, ZV = zelfvoorzienend, voorzien in eigen energiebehoefte
Provincie
Overijssel

doel

initiatief

2020 20%

De provincie Overijssel is erg actief op het gebied van nieuwe energie. Ook deze provincie
heeft middelen vanuit vrijgekomen Essent-gelden. Zij zet in op 20% duurzame energie in
2020. Overijssel heeft een goed gevuld Energiefonds, een Duurzame Dorpen Programma
en tal van andere initiatieven. Er zijn een aantal actieve coöperaties zoals Duurzaam
Hoonhorst.

Tilburg e.o.

Texel

2020 EN

Goeree
Overflakkee

2020 EN

Zie http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/
press/2015/20150319-Philips-CityTouch-helpt-Goeree-Overflakkee-bijduurzaamheidsambitie.wpd#%2EVQqNPRCG8ZI

Flevoland

2020 EN

Energieneutraal exclusief het transport

Zaanstad

2020 KN

Bergeijk

2025 EN

http://www.urgenda.nl/documents/Uitdraaiinventarisatie.pdf

Bergeijk

2025 EN

http://www.urgenda.nl/documents/Uitdraaiinventarisatie.pdf

Reusel-De
Mierden

2025 EN

http://www.urgenda.nl/documents/Uitdraaiinventarisatie.pdf

Oirschot

2025 EN

http://www.urgenda.nl/documents/Uitdraaiinventarisatie.pdf

Eersel

2025 EN

http://www.urgenda.nl/documents/Uitdraaiinventarisatie.pdf

Bladel

2025 EN

http://www.urgenda.nl/documents/Uitdraaiinventarisatie.pdf

Metropool
regio Amsterdam Noord
Holland

2028 ZV

De ambitie is gesteld om in 2028 op eigen energie te zijn met de Metropoolregio
Amsterdam. Vele partijen werken meer of minder met elkaar aan de doelstelling. De
gemeentes maken bijvoorbeeld veel gebruik van kaarten om de vooruitgang te laten zien.
De mensen die in de regio wonen, werken of recreëren kunnen op grond van deze kaarten
zelf hun keuzes maken op gebied van vervoer, zonnepanelen leggen of bijvoorbeeld
aanhaken bij particuliere warmtenetten. Coöperaties uit de regio Castricum, Bergen
en Alkmaar samen aan een windproject met HVC. Ook staan er grote zonprojecten
gepland. Een aantal gemeenten heeft samen een eigen coöperatie hebben opgericht.
Haarlemmermeer heeft met Tegenstroom een krachtige energie coöperatie die veel
resultaten laat zien.

Leeuwarden

2030

Haarlem

2030

Utrecht

2030

Lochem

2030 EN

http://www.urgenda.nl/documents/Uitdraaiinventarisatie.pdf

Deventer

2030 EN

http://www.urgenda.nl/documents/Uitdraaiinventarisatie.pdf

Dronten

2030 EN

http://www.urgenda.nl/documents/Uitdraaiinventarisatie.pdf

Maastricht

2030 EN

http://www.urgenda.nl/documents/Uitdraaiinventarisatie.pdf

Venlo

2030 EN

http://www.urgenda.nl/documents/Uitdraaiinventarisatie.pdf

Soest

2030 EN

http://www.urgenda.nl/documents/Uitdraaiinventarisatie.pdf

Wageningen

2030 EN

http://www.urgenda.nl/documents/Uitdraaiinventarisatie.pdf

Haarlem

2030 EN

http://www.urgenda.nl/documents/Uitdraaiinventarisatie.pdf

Stedendriehoek Zutphen,
Lochem,
Arnhem, Deventer, Voorst
en Brummen

2030 KN

Zie de EO-Wijers prijsvraag voor alle documenten hierover.

Groningen

2035 EN

Parkstad
Limburg

2040 EN

Nijmegen

2040 ZV

Eindhoven

2045 EN

2045 KN

Tilburg vindt het belangrijk om in 2020 voor 30% klimaatneutraal te zijn. Daarom zet
gemeente Tilburg al jaren actief in op een slimme combinatie van energie besparen,
duurzame energie opwekken en maatregelen om de gebouwde omgeving aan te passen
aan de klimaatverandering.
Tilburg geeft prioriteit aan de sectoren die het meeste CO2 uitstoten. Dat zijn de gebouwde
omgeving , verkeer & vervoer en bedrijven. Daarnaast krijgt de gemeentelijke organisatie
zelf prioriteit, vooral vanwege de voorbeeldfunctie. Het Brabants Energieakkoord uit maart
2015 geeft de ambities en stappen weer, waarbij ook nadrukkelijk wordt gesproken over het
belang de ‘vijfde O’ als partner in die ambities (initiatieven van onderaf – naast overheid,
onderwijs, onderzoek en ondernemers).

Provincie
Gelderland

2050 KN

Klimaatcoalitie

2050 KN

Gelderse
Achterhoek
Bij provincie
Gelderland

EN

Recent voorbeeld van een ambitieuze regio is Gelderland waar in maart 2015 een Gelders
Energieakkoord is afgesloten. Het doel is klimaatneutraal in 2050 http://www.gnmf.nl/
site/Nieuws/?item_id=468. Thijs de la Court is een van de aanjagers van dit akkoord. De
provincie is al langer actief op energieterrein, met een ambitieus programma. Nuon-gelden
zijn vrijgemaakt voor energie-innovaties o.a. via grote innovatiefondsen (via PPM Oost). De
provincie bruist van de initiatieven die zichtbaar zijn in de Energie Atlas. Annemieke van
Traag is het ‘provincieboegbeeld’. Er zijn meerdere sterke energiecoöperaties, zoals Lochem
Energie, deA, Rijn IJssel, Vallei Energie. Er is een actieve community of practice van lokale
energiecoöperaties (gefaciliteerd vanuit de provincie).
Acht gemeenten hebben zich in coöperatief verband verenigd als de Achterhoekse Groene
Energie Maatschappij (AGEM). Zij werken in dit verband aan een aantal grotere regionale
zon- en windprojecten. Wat is de rolverdeling tussen deze coöperatieve gemeenten en
actieve lokale energiecoöperaties zoals Lochem Energie, Zutphen aan Zet en EBEM.

Noord
Nederland

Hier zie je bruisende interactie tussen actieve provincies, gemeenten (zoals Groningen,
Leeuwarden), kennisinstellingen en dorpen (Netwerk Duurzame dorpen, Dorpswoark)
en een steeds steviger regionaal netwerk van coöperaties. Uniek in deze regio is de
coöperatieve grondslag van de samenwerkingsverbanden. Coöperaties in Drenthe,
Friesland en Groningen hebben zich verenigd onder drie provinciale koepels: Drentse Kei,
Enerzjy Kooperaasje Fryslan en de Groningse Energie Koepel (GREK).Zij vormen samen NLD
Energie die een leveranciersvergunning heeft en stroom en gas inkoopt en levert. Hiermee
hebben de gezamenlijke coöperaties zeggenschap over de hele handelsketen verkregen. Dat
gaat echt een stap verder dan een wederverkoopconstructie met een reguliere leverancier.
Binnen die coöperatieve netwerken organiseren zij ook dienstverlening, bijvoorbeeld rond
projecten. De lokale coöperaties richten zich op lokale projecten met wind, zon en/of, in
landelijk gebied, biomassa.

Friesland

Friesland is ambitieus en streeft naar onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen. En zet
daarvoor haar NUON reserves in.

Zeeland
en Goeree
Overflakkee

Er gebeuren mooie dingen in Zeeland en Goeree Overflakkee waar de twee grootste
windcoöperaties, Zeeuwind en Deltawind samenwerken aan een groot windpark op de
Krammersluizen. "Het grootste burgerinitiatief van Nederland," stellen ze terecht. Het
gaat om een park van 100 MW, een investering van 3 200 miljoen waarvan 20% door leden
ingebracht wordt. De beide windcoöperaties hebben een meerderheidsbelang in het park
en daarmee ook zeggenschap. Zeeuwind en Deltawind zijn samen goed voor bijna 4000
leden, allemaal inwoners van het gebied. Hun coöperatieve aanpak is een voorbeeld voor
nieuwe windprojecten elders in het land: burgers doen actief mee en delen in de opbrengst.

Brabant

In Brabant leeft de coöperatieve gedachte sterk en dat zie je terug in een stevige groei
in het aantal coöperaties. De gedachte sluit duidelijk aan bij een levendig dorps- en
verenigingsleven en de wens het heft in eigen hand te nemen. Een tiental coöperaties werkt
samen als Verenigde Energie Coöperaties (VEC).

Regio Haarlemmermeer
en Haarlem

Een heel actieve regio, onder andere met het innovatieve ‘Tegenstroom’ in de
Haarlemmermeer en de gemeente Haarlem die vele initiatieven begeleidt onder de noemer
van ‘De Groene Mug’.

Deze tabel vergt nader onderzoek. Bron: NEWNRG en research van AS I-Search, 2015.
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REGIONALE
SAMENWERKINGSVERBANDEN IN
EUROPA
DOOR SIWARD ZOMER
BESTUURDER RESCOOP.EU: FEDERATION OF GROUPS AND
COOPERATIVES OF CITIZENS FOR RENEWABLE ENERGY IN EUROPE.
VOORZITTER ODE-DECENTRAAL: BRANCHEVERENIGING VOOR DE
BURGER IN DE ENERGIETRANSITIE.
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In de afgelopen drie jaar is een steeds groter
wordend netwerk van burgercoöperaties ontstaan
in Europa. Drie jaar geleden, toen ODE (Organisatie
voor Duurzame Energie) als partner in het project
REScoop 20-20-20 stapte, was er enkel sporadisch
contact tussen de grotere energiecoöperaties
in Europa. Dankzij steun van de Europese Unie
konden deze organisaties drie jaar werken aan het
bouwen van een Europees netwerk van burgerenergiecoöperaties. Hiermee zijn op alle niveaus
- lokaal, regionaal, landelijk en Europees coöperaties verbonden.
Een goede dimensionering van samenwerking
tussen burgers is van essentieel belang om effectief
te kunnen zijn in de energietransitie. Aandacht
voor het regionale niveau is er in Nederland nog
te weinig, ze staan nog niet in 'de spotlight'. Er
wordt wel samengewerkt, maar het is nog niet
structureel. Door te kijken in Europa, waar bewezen
wordt dat soms regionale samenwerking precies de
juiste schaal is voor een samenwerkingsverband,
onderzoekt dit artikel wat de mogelijkheden
zijn van wat energiecoöperaties in Nederland op
regionaal niveau kunnen organiseren.
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Het lokale karakter en de noodzaak van regionale
ondersteuning
De rol van burger-energiecoöperaties lijkt op het
eerste gezicht een lokale aangelegenheid. Met
veel kerntaken van een energiecoöperatie is dit
ook zo. Het lokaal ontwikkelen van duurzame
energieprojecten, het leveren van elektriciteit
aan dorpsgenoten of het geven van advies
over energiebesparing: de uitvoering van deze
zaken zijn inderdaad lokaal, en dat is ook juist
de kracht van deze organisaties. Het zijn lokale
organisaties die vertrouwen bij hun medeburgers
kunnen organiseren. Bij een windproject is een
lokale coöperatie van belangrijke waarde. Door
haar lokale netwerk kan zij snel inspelen op
de lokale politiek. Zij kent de lokale cultuur en
weet welke communicatie wel of niet werkt in
een gemeenschap. En het meest belangrijke: ze
wonen in de gemeenschap en kunnen aan hun
medebewoners de noodzaak van duurzame
energie in hun dorp vertellen, in gemeenteraden,
energiecafés en verjaardagen en vragen of zij
meedoen. Dat is een heel ander verhaal dan
wanneer buitenstaanders burgers komen
vragen of zij hun windturbines in het dorp willen
accepteren.
Bij energiebesparing en het ontwikkelen van
smart-grids blijkt ook het lokale niveau een
onmisbare schakel te zijn. Netbeheerders als
Enexis en Alliander zoeken niet voor niets lokale
organisaties (buurtverenigingen of coöperaties)
om mee samen te werken.
Achter al deze activiteiten gaat veel kennis en
organisatie verborgen. Het is ondenkbaar dat
elke energiecoöperatie in Nederland zelf gaat
uitzoeken hoe ze een windproject ontwikkelen

“Het lokale karakter schept
vertrouwen en er is voor de
consument een duidelijk
lokaal aanspreekpunt. ”

of dat elke coöperatie onafhankelijk van elkaar
alle regelgeving rond smart-grids gaat uitpluizen.
Er zal ook in Nederland daarom een goed
georganiseerde tussenlaag moeten ontstaan voor
die zaken waar het landelijke niveau te groot is, en
het lokale te inefficiënt om het wiel 403 keer uit te
vinden.
Südtiroler Energieverband:
Levering, administratie en juridische kennis
regionaal georganiseerd
In de Duitstalige regio van Italië werken zo’n 70
energiecoöperaties samen op het gebied van
energielevering, financiering, administratie
en juridische kennis. De regio Zuid Tirol kent
een rijke geschiedenis van energiecoöperaties.
De jaren na de eerste wereldoorlog waren
financieel zeer zware tijden voor deze regio.
In deze tijd, toen overal in Europa de eerste
elektriciteitsnetwerken door gemeenten werden
aangelegd, was er in deze regio geen geld bij de
lokale gemeenten voor een dergelijke investering.
Ook particuliere netwerkbedrijven sloten deze
regio’s niet aan vanwege de lage rendementen
op hun investeringen. In verschillende dorpen
in de regio namen de burgers toen zelf het heft
in handen. Ze begonnen met het aanleggen van
waterkrachtcentrales en sloten het dorp aan op
hun eigen elektriciteitsnetwerk. Nu, bijna 100
jaar later, zijn er nog steeds zo’n 70 ‘historische’
energiecoöperaties die zelf produceren, het
netwerk beheren en de levering verzorgen aan alle
bewoners van hun dorp.
Na de liberalisering van de Europese energiemarkt
in 1999 realiseerden de coöperaties dat zij zich
moesten verenigen om sterk genoeg te zijn om
de concurrentie van buiten te kunnen weerstaan.
Het grootste risico was dat ze gedwongen zouden
worden om te fuseren om zo met grote, vaak
monopolisten uit andere landen, te kunnen
concurreren. Door deze fusie zouden zij hun
lokale autonomie verliezen. Om dit te voorkomen
organiseerden deze 70 coöperaties zich volgens
het Raiffeissen-model. Dit model is beproefd door
de oude coöperatieve boerenbanken, waaruit
ook de Rabobank is ontstaan. Dit model voorziet
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in een centrale coöperatie die eigendom is van
alle lokale coöperaties. Op deze manier behielden
de lokale coöperaties hun eigen zeggenschap
en communicatie met hun eigen leden en
gemeenschap, maar werd een groot deel van het
werk uitbesteed aan een centrale organisatie
genaamd Süd Tiroler Energieverband (SEV).
De eerste dienst die dit bedrijf voor haar leden realiseerde was de levering en facturering van energie.
Dit werd eerst door 70 aparte coöperaties gedaan,
nu werken er bij SEV negen mensen die voor al
deze coöperaties alle bureaucratische handelingen
verrichten die betrekking hebben op de levering
van elektriciteit en warmte. Daarnaast organiseert
SEV regelmatig workshops voor haar leden over
alle juridische veranderingen in de energiewetten
of geeft simpelweg een cursus over de energie
wetten in Italië. Verder werken ze steeds meer
samen in gezamenlijke financiering van projecten.
De duurzame energiesector wordt steeds kapitaalintensiever. Een nieuwe grote waterkrachtcentrale
is simpelweg niet meer te financieren door een
lokale coöperatie met 1000 leden.

Südtiroler Energieverband

“De duurzame energie sector
wordt steeds kapitaal
intensiever”

aansluiten, om te bewijzen dat verduurzaming
van warmte mogelijk is door gebruik te maken van
lokale duurzame grondstoffen.
Door regionaal verschillende projecten samen
op te pakken werd de projectontwikkeling van
biomassaverbranders mogelijk gemaakt en werd
de kennis in de regio behouden. De eerste drie
pilotprojecten brachten voldoende kennis op
om meer projecten in de regio te ontwikkelen
waarbij deze kennis zich verder uitbreidde naar
onderwerpen zoals energiebesparing en energieeducatie.
Oldenburg EG:
Versterken van de regionale economie door
duurzame ondernemerschap in de regio te
stimuleren.
Duurzame energiecoöperatie Odenwald EG is een
energiecoöperatie in de Duitse staat Hessen. Deze
‘Genosschenschaft’ is lokaal begonnen met het
installeren van PV-installaties. Haar belangrijkste
doel is het versterken van de lokale economie.
Productie van duurzame energie is een middel om
dat doel te bereiken. Al snel breidde de coöperatie
zich uit met wind- en biomassapprojecten en
activiteiten van energiebesparing.
Odenwald EG is opgezet met ondersteuning
van de lokale overheden en de lokale Volksbank.
Deze partijen zagen in dat de krimpregio nieuwe

Odenwald EG

AllEnergy:
Kennis over biomassa regionaal georganiseerd
In het meest bosrijke gebied van Schotland,
Argyll, werd in 2000 ALIenergy opgericht
(Argyll, Lomond and the Island Energy Agency).
ALIenergy is een NGO met als doel het gebruik
van biomassa (hout) te bevorderen en te
laten zien dat het functioneert. Met Europese
ondersteuning werd deze lokale agentschap
opgezet om de lokale gemeenschappen te helpen
met biomassaprojecten. De regionale agentschap
begon met het project Woodwarm, dat drie
verschillende gemeenschappelijke gebouwen zou

“Belangrijkste doel is niet
duurzame energie, maar
versterken van de lokale
economie”
activiteiten moest ontwikkelen om de economie
te versterken. De lokale coöperatieve Volksbank
detacheerde twee voltijd medewerkers bij de
energiecoöperaties. Waar andere initiatieven in de
regio werkten met vrijwilligers en de ontwikkeling
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langzaam ging, groeide Odenwald EG door deze
inzet snel.
Om zoveel mogelijk geld in de regio te behouden
zocht de energiecoöperatie samenwerking met
andere energiecoöperaties in de regio. Samen
hadden zij de capaciteit om nieuwe grotere
windprojecten op te pakken. Ze realiseerden zich
dat, wanneer je grote projecten door externe
partijen laat ontwikkelen, er veel geld de regio
uitvloeit. Door het verbinden van de initiatieven en
projecten in de regio kon Odenwald snel opschalen
en wist de energiecoöperatie in 5 jaar tijd meer
dan 30 miljoen te investeren in de regio.
Om de regionale economie een nog sterkere boost
te geven, besloot de coöperatie om zoveel mogelijk
duurzame ondernemers uit de regio bij elkaar te
zetten in hun eigen gebouw. De energiecoöperatie
had in 2011 de mogelijkheid een oude brouwerij
te kopen dat al leegstond sinds 2006. Ze hebben
het gebouw gekocht en zo duurzaam mogelijk
gemaakt, met een PV-systeem en WKK-installatie.
Dit ‘Haus der Energie’ is nu de regionale hotspot
geworden voor alle duurzame energie-experts
en energie start-ups en steeds meer bedrijven en

instanties willen gebruik maken van de synergy
die er in die regio is ontstaan. De winst die de
coöperatie maakt op het verhuren van de kantoren
investeert zij weer in de ontwikkeling van nieuwe
duurzame energieprojecten.
Conclusie voor Nederland
De energiecoöperaties in Nederland hebben zich
de afgelopen jaren lokaal kunnen manifesteren.
Hun organisatie is opgezet, er is naamsbekendheid
gegenereerd en hier en daar worden de eerste
project gerealiseerd. In de komende 5 jaar zal
de energietransitie exponentieel toenemen.
Om mee te kunnen doen en te blijven bestaan
moeten energiecoöperaties efficiënt met hun
capaciteit en middelen omgaan. Zoals hierboven
beschreven, is er veel te winnen door structureel
samen te werken op regionaal niveau. Vandaar
dat we de verbanden die nu al bestaan meer
in de spotlight zetten en we in de toekomst de
regionale verbanden zullen moeten versterken.
Alleen wanneer de energiecoöperaties sterk
samenwerken op alle niveaus, kunnen we de
komende 5 jaar de markt veroveren.
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Stichting DOEN gelooft in een groene,
creatieve en sociale samenleving. Zo
ondersteunen wij o.a. pioniers op het
gebied van duurzame energiebesparing
en -opwekking in Nederland.
Ondernemende initiatieven, zoals
bijv. Herman de Zonnestroomverdeler,
P-Nuts-awardwinnaar van 2013.
Check op www.doen.nl of jouw initiatief
ook bij ons past. Wie weet kunnen wij
iets voor je DOEN!

Overijssel maakt werk
van nieuwe energie!
U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk
maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt
de financiering niet (volledig) rond via een bancaire lening.
Energiefonds Overijssel helpt u uw plannen te realiseren.

@StichtingDOEN
www.facebook.com/StichtingDOEN
150407_4 DOEN adv Peanuts 154x111 AdR.indd 1
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Bezoekadres | Koggelaan 21 | 8017 JN Zwolle
Postbus 40165 | 8004 DD Zwolle | 088 348 55 50
www.energiefondsoverijssel.nl
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De branchevereniging
die de belangen van
de burger in de energie
transitie vertegenwoordigt.
Voor energiecoöperaties
en individuele burgers.
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Holland Eco Finance - IJsseldelta stadion

ODE
eDecentraal

Kijk voor meer informatie op: www.energiefondsoverijssel.nl

ODE

OrangeGas-tankstation

Energiefonds Overijssel verstrekt geen subsidies, maar neemt actief
deel aan uw project of onderneming. Afhankelijk van uw plannen en
de omvang en aard van uw onderneming verschaft het fonds een
lening of garantie, of neemt een participatie.

ODE

eDecentraal

ODE

Empyro

Dit fonds investeert in:
• energiebesparende en nieuwe energie projecten in de (sociale)
woningbouw,
• projecten van ondernemingen en organisaties die nieuwe energie
opwekken of energie besparen,
• hoogwaardige technologische innovatie op het gebied van de
opwekking van nieuwe energie en besparing van energie.

eDecentraal

Sportbedrijf Deventer

decentraal

Ga naar www.duurzameenergie.org en word lid!
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