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Wie op straat loopt, heeft het misschien nog niet zo
in de gaten, maar er is een heuse energierevolutie
gaande. Steeds meer mensen zijn het beu om steeds
meer te betalen voor elektriciteit en gas, geleverd
door kolossale bedrijven waarin ze steeds minder
vertrouwen hebben. ln rap tempo zetten burgers
coöperaties op voor duurzame energie in eigen dorp of
stad. De kracht van de kleinschaligheid lonkt. Niet per
se om de wereld te redden, maar om ónszelf te redden.
'De nieuwe orde van onderop botst in alle hevigheid op
de bestaande orde van bovenaf.'

I(leinschalig opwekking van energie voorbode van een nieuwe orde?

TEKST LUCY HOLL
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Oké, we hebben nog een weg te gaan. Een slordige z6.ooo kleine organisaties
hebben we nodig die 1okaa1 elektriciteit opwekken uit windenergie of zon-
nedai(en en -tuinen. Plus vierhonderd kapitaalintensieve beclrijven die grote

zeewindinstallaties neerzetten en warmte diep uit cle aarde halen. En nog
eens vierhonderd bedrijven die mest en andere vormen van biomassa omzet-
ten in elektriciteit.Daltezamen zou genoeg moeten zijn om Nederland voor
cle vo1le honderd procent van dLlurzame energie te voorzien, zo heeft Pauline
Westendorp uitgerekend.

Westendorp, van huis uit technische bedrijfskundige, ondersteunt met haar
bedrijf Newnrg kleinschalige initiatieve n. Zelf is ze meÍ zonnepanelen,

zonneboiler en pelletkachel op haar woonboot in Amsterdam en met
elektrisch vervoer al grotendeels 'schoon'.Enze houdt kippen, samen

met haar zoontje. Toen kunstenaarleroen Bisscheroux een aantal
;à jaren geleclen een hok aan het timmeren was, werd het de 'talk of

the town'. Hoe de kippen heetten, en hoeveel eieren ze legden?

En ofdat nu zoden aan de dijk zette met die zonnepanelen op

die bootT Het kippenhok werd één grote ontmoetingsplek.
'Toen ik een buurvrouw naar iemancl anders hoorde roepen
'Wq krijgen I(ippen!', dacht ik: als we clit gevoel ook krijgen

I 
bt1 zelf duurzame energie opwekken, dan komt het met die

. ,: : , schone buurt wel goed', vertelde Westendorp sinclsclien al
. ..:.:.:. . vaak in cie media.
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HrERopgewekt
Zo ontstond in zor o de coöperatieve organisatie Wij I(rrlgen l(ip-

pen in Amsterdam-Zuid, die inmiddels diverse projecten heeft
opgestart die moeten leiclen tot energieproductie, nieuwe
bedrijvigheid én saamhorigheid. En zo zijn er meer. In heel

Nederland iopen op dit moment zo'n driehonderd ini-
tiatieven voor gezamenlijke, decentrale en duurzame
energieopwekking. Los nogvan de talloze particulie-

ren die zeTfzonnepanelen op het dak hebben gelegd.

De site nrrnopgewekt.nl, een samenwerking van
klimaat-, natuur- en milieufederaties, biedt een
handzaam overzicht. Met telkens weer nieuwe

Pauline Westendorp van

Wij Krijgen Kippen.

Fotografie: Dees Postma
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OVERHEID EN ONDERNEMINGEN IS HET MISSCHIEN NOG NIET

DOORGEDRONGEN, MAAR VAN ONDEROP BROEIT ER VAN A[LES.'

aanmelders, zoals oniangs de Energie
Coöperatie West-Friesland. Die gaat
mkb'ers groene stroom en gas leveren en
stimuleert ze om zelf elektriciteit op te
wekken. De Westfriese Bedrijvengroep
en de Hoornse Ondernemers Compag-
nie zijn de dragende partijen. Ook nieuw
is de Eemstroom. Voor tien euro perjaar
kunnen inwoners van Amersfoort lid
worden van deze coöperatie. Van Eneco
krijgen ze dturzame energie, terwijl de
Eemstroom de collectiviteitskorting
opspaart om te investeren in lokale
duurzame energieprojecten.
'Vaak begint het met een groepje
buurtbewoners die samen hun huizen
gaan isoleren en zonnepanelen aan-
schaffen'. zegt nren-projectmanager
I(atrien Prins in dagblad Trouw.'Hier-
uit ontstaan verenigingen die collectief
groene energie inkopen en opwekken.
Er zrln er die uitgroeien tot plaatselijke

energiebedrijven.' Zo te1len TexelEner-
gie, Grunneger Power, MeppelEnergie
en De Windvogel in Gouda ieder al dui-
zenden 1eden.

Koplopers en kantelaars
'Vroeger werd iemand die in opstand
kwam een rebel of een oproerkraaier
genoemd. Nu is iemand die opstaat om
zích ín te zetten een coöperant', stelt
Martijn Messing van Stichting Energie-
transitie Nederland (srrnl). Het wordt
in Nederland een nieuw begrip, is zijn
overtuiging. Messing is er zelf ook zo
één en tekende onlangs als coöperant
zijn contract via Energie Dongen. 'Het
voeit geweldig, lekker ongehoorzaam en
rebels.' Messing, onder andere voormalig
directeur van de stichting De I(leine Aar-
de in Boxtel, stond ook aan de wieg van
de Verenigde Energie Coöperaties (vrc),
opgericht om kennis te delen en elkaar te
inspireren. 'Bedrijven hebben het moei-
lijk, de werkloosheid stUgt, de vitaliteit
van de samenleving neemt af. En dan
staat ook nog zo'n eerste levensbehoefte
als energie onder druk omdat elektrici-
teit en gas onbetaalbaar dreigen te wor-
den. Mensen slaan daarom de handen
ineen als het gaat om voedsel, om zorg,
om energie. Bij overheid en ondernemin-
gen is het misschien nog niet helemaal
doorgedrongen, maar van onderop broeit
er van alles.' We groeien volgens hem toe
van een I-economy naar een We-conomy,
een eco-economy.
Ook Jan Rotmans, hoogleraar transitie-
kunde aan de Erasmus Universiteit in
Rotterdam schrijft in zijn nieuwste boek
In het oog van de orleaan hoe we op een

De man nen van Eemstroom

Duurzaam :: ReportàE:Ë

DE OVERGANG NAAR

DUURZAME ENERGIE IS

HEEr GOED MOGEU'K,

TUIDT DE CONCTUSIE

VAN DE EXPERTS
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,ff: ,l

-;
ttrllii;i.rf;l.ii:rr.: :

..t,,r,:rillliiit-:,.i.11,



Reportage rrr DuuTzaam
5 ow Nlanagement

Nr 23 Winter 2o13

Ruim 6oo vertegenwoordigers van
en betrokkenen bij lokale energie-
initiatieven verzamelden zich op
r5 november in de Rijtuigenloods
in Amersfoort tijdens het Evene-
ment HrER opgewekt.
Fotografie: Florian de Bruijne

kantelpunt staan. 'l(oplopers en kantelaars gaan zich hevig roeren om de transitie te
versnellen. De nieuwe orde van onderop botst in a1le hevigheid op de bestaande orde
van bovenaf. Uiteindelgk leidt dit tot een nieuwe ordening, want beide ztjnhardnodig.'

Bedreiging
Tot zozo gaan de burgers in ons land naar schatting één miljard investeren in het lokaal
opwekken van duurzame energie, berekende Energieonderzoek Centrum Nederland
(ECN) in opdracht van het Financieele Dagblad.'Een nieuwe orde vormt voor de oude
energiebedrijven als Nuon, Essent en Eneco een bedreiging', aldus oud-KEMA-directeur
Piet Nabuurs. 'Samenwerking van vele mensen is nodig om druk te geven op de leveran-
ciers om zichaante passen.'
ECN deed ook mee aan het onderzoek onder de naam Global Energy Assessment d.at eind,
september verscheen. De overgang naar duurzame energie is heel goed mogelijk, luidt
de conclusie van de experts wereldwijd. Die transitie vraagt echter om tempo en om
andere regels, want het huidige energiebeleid is helemaal niet op zo,fi grote ommekeer
afgestemd. Technisch kan et van alles, maar het moet volgens de experts eindelijk eens
doorclringen bij de overheid dat de inbreng van burgers, buurten en bedrijven net zo
belangrijk is als die van overheden en traditionele energiebedrijven. De boel moet echt op
zijn kop. Met het van hogerhand duurder maken van fossiele brandstoffen en wat streef-
cijfers opstellen voor duurzame energie komen we er niet. Het Global Energy Assessment
definieert de opgaven nog eens scherp. In zo5o moet er een betaalbare energievoorzie-
ning zijn voor maar liefst negen miljard mensen op aarde. De klimaatverandering door
menselijk handelen moet stoppen. Energiesystemen moeten beter gespreid worden zodat
landen niet zoveel energie hoeven te importeren en die systemen moeten zo min moge-
lijk nadelen hebben. Conclusie: al dat 'moeten' schreeuwt om energiebesparing en om
investeringen in CO2-arme energiebronnen.
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'lk hoorde het verhaal van Martijn
Messing van Stichting Energietran-
sitie Nederland (se:rnl) over duur-
zame 1okale energie en dacht: dat
wii ik in ons dorp ook', zegt Henk
Hogeweg. organisatieactivist en

medeoprichter van een energiecoö-
peratie in Son, Noord-Brabant.
'Ik heb het aangekaart bij de lokale
partij, Dorpsbelang. Die reageerde

enthousiast. De gemeente is met
een nota duurzaamheid bezig en

daar sluit dit mooi op aan. Verder
willen we de politiel< overigens
erbuiten houden.'
'Na een eerste avond met een spre-
ker over een soortgelijk initiatiefin
Boxtel meldden ztch vijftien men-
sen die bereid waren er tijd in te
stoppen. Dan begint een denkpro-
ces van een paar maanden, iedereen
heeft er zo zrin eigen ideeën over.

We spraken met energiedienstver-
leners en haalden kennis bij srrnl.
We willen op termijn zeif ook ener-
gie produceren met een eigen ver-
gunning. Het werd ons duidelijk,
datje dit niet alleen kunt en hebben
ons aangesloten bij de Verenigde
Energie Coöperaties (vrc).'
'De kunst is om de essentie van het
project niet uit het oog te verliezen:
het gaat om het bundelen van de

lokale kennis en kunde eÍ7 zo eeÍr

duurzame en betaa]bare energie-
voorziening op poten te zetten. De

deelnemers hebben de regie. Er zit-
ten altijcl wel een paar ondernemers
bij een initiatiefgroep, die vooral
gericht zíjn op geld verdienen en

meteen businessmodellen willen
uitwerken. Uiteindelijk haakt dit
soort mensen af of zegaan in de ro1

van inwoner-lid gewoon meedoen.
Het is geen kwestie van halen, maar
van brengen en bijdragen.'
'Wij hebben op een eerste bewo-
nersbijeenkomst een'van-plan'
gepresenteerd, onze ideeën getoetst

en gevraagd wie mee wil doen. In
groepen gaan we de oprichting
bestuurlijk, juridisch, technisch
en organisatorisch voorbereiden.

Duurzaam :: Reportage

Bij de volgende bijeenkomst onder-
tekenen we de oprichtingsakte en

vieren dat meïzi1níilen. Er zijn drie
dingen belangrijk: samen, samen
en samen. Eén voor één siuiten de

mensen aan. Er is bovendien veel
kennis en kunde in het dorp. Mijn
buurman blijkt van ailes van zoÍne'
energie te weten. Een ander begint
een heel verhaal over aardwarmte.'
'We houden het tempo erin, maar
proberen weg te blijven van harde
kwantitatieve doelen. Hoeveel
leden we over drie jaar hebben,
is niet interessant. Het zou mooi
zijn als we in 2025 ons hele dorp
zelfvooruienend hebben qua ener-
gie. Genoeg ambitie, lijkt mij. Er
zijn altijd mensen die voortdurend
beren op de weg zien. I(rijgen we de

zaalwelvol? Of: dit gaan Essent en
Nuon niet goed vinden. Nee, leuk
vinden ze het niet. We merken dat
ze langs de deuren gaan om nog
even snel langlopende
contracten af te slui-
ten. Maar a1s we niet
gaan werken op basis
van samen en van ver-
trouwen, krijgen we de

maatschappelijke pro-
blemen niet opgelost.
In het dorp komt van
alles op gang. Als we
dit samen kunnen, hoe
zít het dan met glas-
vezel, met zorg, met
het buurthuis, met de

lokale bank?'

Fotografi e: Energiesprong

ln het

gang
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Zonneboiler

Fotografi e: Energiesprong

WE HOBBEI.EN IN DE

ACHTERHOEDE VAN DE EU

MET EEN SCHAMELE VIER

PROCENT DUURZAME

ENERGIE.

Zomeraanbod
Het nieuwe regeerakkoord gaat ervanuit dat Nederland tegen die
tijd op een volledig duurzame energievoorziening draait. 'Ons land
heeft a1les in huis om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan
de snelle ontwikkeling van nieuwe energiebronnen als zon, wind,
biomassa en geothermie: hoogwaardige chemie, een innovatieve
agrarische sector, grote havens en een sterke energiesector', schrij-
ven vvD en pvda. Maar in de praktijk is Nederland internationaal
niet bepaald het beste jongentje van de klas. Integendeel. We hob-
belen in de achterhoede van de EU met een schamele vier procent
duurzame energie, tegen Duitsland bijvoorbeeld zz procent.
De burger wil wel, blijkt uit allerlei onderzoeken. I(omende tijd
komt er bijvoorbeeld een flinke partij zonnepanelen bij dankzry

een succesvolle zomeractie van Noord-Hollandse gemeenten waaronder Alkmaar, Den
Helder, Haarlem en Enkhuizen, onder de paraplu SamenZonneEnergie. Meer clan twaalf-
duizend huishoudens n-reldden zich. Eind september mochten leveranciers via een veiling
een scherp aanbod doen. Alleen al bij gelijkblijvende elektriciteitsprijzen hebben de deel-
nemers in pakweg tien jaar hun investering terugverdiend, aldus SamenZonneEnergie.
En die panelen gaan ook daarna nog heel lang mee. Rekenmeesters becijferen een rende-
ment van ongeveer vijf procent. Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, actieorganisa-
tie voor duurzaamheid en innovatie mag het graag zo zegget.. 'Ais je geld over hebt, kunje
het beter opje dak zetten dan op de bank. Met zonnepaneien betaaljejareniang een vaste
prijs voorje elektriciteit. Energie kan wel eens duurder worden dan je huur of hypotheek.,

lE BENT DEETNEMER tN ptAATS VAN MEIKKOE, BETROKKEN tN

PTAATSVAN STECHTS EEN DONATEUR.'

Rationele argumenten
Energielee BottomUp in Lage Landen: De Energietransitie van Onderaf,luidt c1e titel van
de uitgebreide inventarisatie die freelance onderzoeker Anne Marieke Schwencke heeft
gemaakt. voor eigen rekening ('giften zijn welkom'). Ze omschrijft een brede beweging
van burgers en organisaties die het helemaal gehad hebben met de reguliere energie-
productie en -distributie, de schaalvergroting en de prijsstijgingen. van consumenten
veranderen ze in prosumeÍrteÍ ze nemen het heft in handen en gaan zelf produceren.
zevormen eigen netwerken gebouwd op transparantie, samenwerking en vertrouwen.
'Bij een lokale coöperatie ben je weer gewoon een mens', in de woorden van Martijn

Siow Mafagement
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Messing van ssrnl. 'Je bent deelnemer
in piaats van melkkoe, betrokken in
plaats van slechts een donateur, nodig
in plaats van overbodig en lid in plaats

van klant. Je bent geen businessmodel
voor een ander, maar je werkt samen
met je omgeving aan de vitaliteit van de

lokale samenleving en dat is hard nodig.'
Maar er zijn vooral ook rationele argu-
menten en factoren die een rol spelen.
Lokaal is duurzaam, zel<er en schoon.
Energietechnologie maakt steeds meer
mogelijk, de procluctiekosten dalen en de

rendementen stijgen. Smart gríds (tech-

nologie om het energienet te beheren)
worden steeds intelligenter. Een netwerL
van veel lokale systemen is stabieler en

maakt een land minder kwetsbaar en

afhankelijk voor wat er politiek speelt
in de wereld. Het is ook flexibeler: een
grote centrale met zijn kolossale instal-
laties zit vast aan een enorme econorni-
sche levensduur. De liberalisering van
de energiemarkt werkt mee en maakt
creatief. En bovenal: het is leuk om a1les

te doen met zelf opgewekte energie en

de energiemeter in eigen huis soms zelfs
terug te zien lopen door ievering aan het
net.

Nieuwe nuts
Anne Marieke Schwencke schetst een

driedeling van windcoöperaties, zon-
necollectieven en nieuwe nuts ofwel
complete, iokale, duurzame energiebe-
drijven. Met daaromheen een netwerk
van aanjagers, belangenbehartigers,
koepelorganisaties, dienstverleners en
kennisplatforms.

DEWINDDETERS HEBBEN

PRIISzEKERHETD Ér U'Xrr

TE KUNNEN REKENEN OP EEN

MOOIFINANCIEET

RENDEMENT.

Bij die windcoöperaties lenen de leden
(en ook banken en investeringsmaat-
schappijen) geld uit voor grote wind-
installaties. Ten zuiden van Delfzijl
bijvoorbeeld staan de Grote Geert en de

Jonge Held. Deelnemers kunnen'wind-
delen'van ruim 350 euro per stuk kopen,
naar verwachting goed voor zo'n 5oo
kwh per jaar. Tot een maximum van het
eigen verbruik: een huishouden clat 3ooo
kwh perjaar verbruikt, kan er zes kopen.
Daar komen per winddeel nog een paar

tientjes bij voor onderhoudskosten.
E ne r g ieb e d r ij f G re e ncl'Lo ice le ve rt va n af
begin zor3 de opgewekte elektriciteit aan

Duurzaam ti: Reportage

De lancering van Wrnddelen van

Windcentrale.

Winddeten
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De opening van de zonnecentrale
van de Jan Ligthartschool in Tilburg.

Fotografi e: Rooftop Energy

VOORDATJE HET

WEEI HEB'E DE

FISCUS OVER DE

VLOER.
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huis. De winddelers hebben prijszekerheid én lijken te kunnen rekenen op een mooi
f,nancieel rendement.
Bij zonne-energie begint het vaak met collectieve inkoopacties in wijk, dorp, stad of het
hele land met namen als Solarblitz, ZonZoektDakof het genoemde SamenZonneEnergie
in Noord-Holland. Dat kan in allerlei constructies. De Eerste lan Ligthartschool in
Tilburg opende begin oktober een zonnecentrale op het dak waarbij Rooftop Energy zorg
draagt voor financiering en onderhoud en door de school wordt betaald voor de geprodu-
ceerde energie. Ingewikkelder wordt het a1s er geen geschikt eigen dak is. Burgers hebben
panelen, maar die liggen op het gezamenlijke dakvan een (huurJflat, op een boerenstal,
in een zonnetuin of op een bedrijfsgebouw. Kortom: eigendom en locatie zijn gescheiden.
Zo legt coöperatie Solar Green Point het dak van de Haagse Caballero Fabriek, hotspot
van innovatieve bedrijvigheid, deze wintermaandenvol met zonnepanelen. Huishoudens
en bedrijven worden lid en kopen panelen van Zonnepark cabFab. Eneco werkt mee en
brengt de opgewekte zonne-energie bry de deelnemers in mindering op hun individuele
energierekening.

Energiebelasting
Maar dan komt er iets dat voorvechters van zonne-energie slapeloze nachten bezorgt:
er moet belasting en btw betaald worden over dat soort getransporteerde stroom. De
recente brochure zonnestroom en de Nederlandse wetgeving van Agentschap Nr, doet de
moed haast in de schoenen zal<ken. De Elektriciteitswet, de Wet belasting op milieu-
grondsiag en het Burgerlijk wetboek worden erbij gesleept. wie op zijn eigen dak zon-
nepanelen legt, is a1 snel goedkoper uit: met wat hij opwekt, kan hij zijn energierekening
flink verlagen. Het energiebedrijf verrekent de verbruikte elektriciteit rechtstreeks met
wat er op goede dagen wordt geléverd aan het net. Maar wie op een gezamenlijk dak of
ergens in een zonnetuin opwekt, krijgt momenteel maar weinig terug voor zijn kwh,s én
moet er belasting over betalen. Dat maakt het onaantrekkelijk. Voordat je het weet, heb
je de fiscus over de vloer ofanders wel de toezichthouder NMA ofeen rechter.
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'Ik ging mee op een reis naar het
Deense eiland Samso,' vertelt Johan
Kiewiet, voorzitter van de raad van
bestuur van de Amelander Energie

Coöperatie. 'Samso is compleet
zelfvoorzienend en energieposi-
tie{. Ze hebben een negatieve coz-
emissie. 'Ik wil mezelf redden, ik
wi1 mijn gemeenschap redden en

nieuwe economische bedrijvigheid
op ons eiland realiseren', vertelde

initiatiefnemer Soren Hermansen.
Dat me sprak aan. Ook op Texel zrt

zo'n coöperatie die hartstikke goed

is opgezet. Wat daar kan, kan op

Ameland ook, dacht ik.
Wij hebben een deal gemaakt met
energieleverancier Greench oice. Zíj

leveren energie en houden het vast-
recht, wij krijgen de marge tussen
inkoop en verkoop van stroom en

gas. Die marge gebruiken wij voor
energieprojecten.'
'Er zijn hier potentieel 3zoo aanslui-
tingen, inclusief vakantiehuizen en

appartementen. Zo'n rroo zijn bij
ons klant. Waarop we mensen bin-
nenhalen? Wrj zrjn een klein beetje
goedkoper. Het gaat om tientjes
perjaar, we zorgen dat de prijs niet
tegen ons gebruikt kan worden. En
leveren natuurlijk honderd procent
groen. Wat wij verdienen, blijft op

Ameland. Als mensen een probleem

hebben, fiets ik er even langs. Maar
het spreekt bovenal aan dat het
puur lokaal is.'
'Van onze rroo klanten ztln er z3o

lid, zij willen actief meepraten. We
geven aandelen uit van vijftig euro,
maar of je er nu één of tien hebt,
iedereen in de coöperatie heeft
even veel stemrecht. Ik sta zelf
voor 15 uur per week in de boeken
als betaaide kracht, voor 22 euro
per uur, daar zíjn we heel transpa-
rant in. Om succesvol te zijn moet
je een goede kartrekker hebben. Ik
heb z5 jaar gewerkt bij de Nau, in
de fossiele brandstoffen. Ik vond

die duurzame lokale insteek zo fas-
cinerend. Ik had een dijk van een

salaris, maar ik heb mijn vastigheid
opgezegd. Ik dacht: we gaan een

coöperatie opzetten, ik word zzp'er.
Afen toe doe ik voor het geld nog
een offshore opdracht.'
'Onze marges zijn klein, we zijn
reserves aan het opbouwen om te
l<unnen investeren in eigen pro-
ductie. Ons grote nieuwe plan is
een zonnepark, dat kost zeven mil-
joen. Er komt geld van het Wadden-
fonds, de provincie Friesland en de

gemeente. Wij moeten als coöpera-

tie een lening zien los te peuteÍen.
We zitten in de planfase; een advo-

caat uit Den Haag die alles weet
van energietransitie, heeft hier een

zomerhuisje en is commissaris bij
ons. De zonneweide moet twintig
procent van het verbruik op Ame-
land opleveren, daarnavolgen meer
projecten. Io zozo willen we coz-
neutraal zijn. We geven ook elders
advies en werken mee aan een bre-
de Friese opzet, waarbij e1k dorp of
wijk zijn lokale coöperatie krijgt. De

Ënerujy Koöperaasje Fryslàn staat
in de startblokken.'

'Als mensen
een
probleem
hebben,
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WAAROM MAG IE WEt

EEN MOESTUTNTJE

HEBBEN, MAAR GEEN

EIGEN ENERGtETUtNTf E?

IEDEREEN MOET MEE

KUNNEN PRATEN, HET

MOET NIETTEVEEL NAAR

COMMERCIE GAAN

Coöperatie voor Zonne-energie in
Oosterhesseien legde dit najaar haar
grootse plannen voor een zonnepark
voorlopig sti1. A11e inwoners van het
landeh.1k gelegen clorp bij Emmen moe-
ten mee kunnen doen, r,inclt de coöpera-
tie. Ook rnensen die zelf geen geschikt
clak hebben omdat ze in de schaduw van
grote oude bomen wonen, een rietdak
hebben of in een huurhuis wonen. Dat is
toevallig de meerderheid en claarom zou
er een gemeenschappelijk zonnepark
l<omen. Mooi plan. maar nu nog niet
rendabel. 'We blijven waakzaam tot de

regering haar beleid wr.lzigt, maar tot dat
moment ligt bij ons de zaak stil', aldus
projectleicler Rob Dekens in de nieuws-
brief van de coöperatie.
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consLrmeren, maar geen eigen energie-
tuintje, zeggeÍ^tze.

Zorder een beetje burgerlijke onge-
hoorzaamheid wordt het niets met die
energietransitie. Den Haag wil wel,
maar het gaat traag. Regelmatig sluit de

overheid zogenaamde Green Deals om
groene initiatieven in de samenleving
te ondersteunen. Dertig loka1e partijen,
gesteund cloor onder meer Greenchoice
en A[liander. dienden vorig jaar eerr

uitdagend plan in: overheicl. Doe niet
nroeilijk over die saldering en energie-
belasting bij installaties die niet op het
eigen dak staan, dan beloven wij dat we
geen subsidies aanvragen voor zonnepa-
nelen én proberen we zo'rt 4oo megawatt
duurzame capaciteit te realiseren in de

komencle drie jaar, zo stelclen ze vooÍ.
Dat is toch de capaciteit van een mid-
delgrote reguliere energiecentrale. Maar
nee, plan afgewezen. Dit ging de over-
heid nog een stap te ver, dus geen Green
Dea1.

We1 worclt momenteel gewerkt aan een
grote herziening van de Energiewet,
onder meer om'decentraal meer centraai
te ste1len.' De nieuwe regering is a1 wat
schappelijker en verlaagt de energiebe-
lasting voor coöperaties van particuliere
kleinverbruikers.

Vraaggestuurde markt
Dat loslaten van oude, beperkende regel-
geving zou ook de nieuwe nuts zeer he1-

pen. Zo'n 1okaa1 energiebedrijf gaat voor
het hele pakket: het koopt alle soorten
groene energie in, levert aan klanten,
zet energieprojecten op, wekt zelf op of
doet aan waterzuivering. De Amelancler
Energie Coöperatie is er een voorbeeld
van. Dat zelf opwekken doen de meeste
nog niet of nauwelijks, maar is in veel
gevallen we1 het grote ideaal voor de

nabije toekomst.
Steeds meer burgers en bedrijven raken
enthousiast, duiken in c1e zee van infor-
rnatie en willen zo n eigen energieco-
operatie. Er komt veel bij kijken, want het
is wel een bedrqf dat ze samen oprich-
ten, met alle financiële, juridische en

fisca1e consequentles van dien. Iedereen
moet mee kunnen praten, het moet niet
te veel naar commercie gaan rieken. Er
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Moestuintje
Als de overheid 1oka1e energie-initiatie-
ven wi1 stimuleren, moet er een einde
komen aan de vele kromme regels en

de ongelijkheid, roepen aile betrokken
partijen waaronder de Vereniging Eigen
Huis en Vereniging van Nederlandse
Gemeenten steeds weer. Intussen
bedenken bewoners overal in het land
fraaie constructies die c1e starre wet-
ten en regels uitdagen. Ze ieggen bij-
voorbeeld een bed vo1 zonnepanelen in
hun gezamenlijl<e binnentuin arn. met
bloemen en groente ertussen. Want
waarom magje we1 een moestuintje heb-
ben en je eigen kropje sla belastingvrij
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Land- en tuinbouwkoepel r-ro kwam na de zomer op

wens van haar leden met een eigen duurzaam agÍa-

risch energielabel: r,ro energie. Het draait om bespa-

ren, opwekken en in- en verkoop van energie. Nu wekt
nog maar 15 procent van de boerenbedrijven actiefzelf
energie op, vooral via zonnepanelen. De agrosector

is in potentie de grootste leverancier van duurzame
energie, aldus r,ro. Dat potentieel moet ontsloten en

gebundeld worden, zodat de boeren-producenten een

goede plek in de energiemarkt krijgen.

zijn vele vragen: wat gaan we wel en niet
doen, hoe komen we aan een leverings-
vergunning, gaan we samenwerken met
een oude energiereus, hoe krijgen we de

investeringen bij elkaar?

Wi1 een coöperatie slagen, dan zijn vol-
gens de Rabobank drie ingrediënten
nodig: het eigenbelang van de deelne-

mers moet afgedekt zijn, de samen-

werking moet iets opleveren wat ieder

voor zich niet voor elkaar krijgt en de

coöperanten moeten elkaar vertrouwen.
'Een coöperatie moet niet groter willen
groeien dan de grens van het lokale socÈ

ale netwerk. Anders moet je institutio-
naliseren en te veel gaan controleren en

wordt het als vanouds corrumpeerbaar',
benadrukt Martijn Messing van ssrnl.
'Natuurlijk kunnen er altijd mensen

zo'n nieuwe club binnenschuiven die

commerciële belangen hebben. Maar
ach, daar gaat het niet om. Het draait
erom dat iedereen er beter van wordt.
Maar niemand hoeft er rijk van te wor-
den.' Zie het opbouwen van een eigen

coöperatie als ontdekkingsreis.'Mensen
zijn gewend aan een aanbodgestuurde
markt. We gaan stap voor stap toe naar
een vraaggestuurde markt.'

Conservatieve inborst
Grote, bestaande partijen als Eneco,

Greenchoice en Liander nemen nieuwe
rollen aan: ze leveren aan de nieuwe nuts
(zoals op Ameland), zijn intermediair en

Agrarisch

ondersteunen pilots (zoals bij de Green

Deal) of administreren (zoals bij de

Haagse Caballero Fabriek). De energie-

sector mag een wat conservatieve inborst
hebben, maar ze gaat mee, stelt Martijn
Messing. 'Binnen die kolossale organi-
saties werken mensen. Die wonen in een

omgeving en merken dat dingen anders

moeten. Ze horcn dat buurtbewoners
of familieleden hun rekening niet meer

kunnen betalen. Ze zren voor wat voor
duurzaamheidsopgave we staan.'

Natuurlijk is het a1lemaa1 nog lang niet
voldoende wat er van onderop gebeurt.
'We beginnen net. Maar tijdens infor-
matieavonden van nieuwe coöperaties

zitten de zalen steeds voller, er komt
meer gehoor bij bestuurders. Stel dat

we met al die lokale leden nag de vxc-y
coöperaties doorgrqgien naar too.ooo oÍ
naa{ 5oo.ooo *eníàn. Een lokale coö- h

peratie is geen particulier speelqie: het is

eenverbinde-freorganisatiewdàrbinnen 
a

partijen samèn betaalbare, eigen energie ',,

àrganiseren.l : :rrïrll


