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Neem een abonnement
op WindNieuws!
WindNieuws is hèt onafhankelijke Nederlandstalige vakblad voor de windsector,
uitgegeven door ODE Decentraal. WindNieuws heeft een verdiepingsfunctie en
biedt een platform om achtergrondkennis en -informatie te delen en te vinden.
WindNieuws verschijnt sinds 1983 zes keer per jaar.
Als lid van ODE Decentraal betaalt u geen € 47 euro,
maar slechts € 30 euro voor een jaarabonnement.

Meer weten of aanmelden?
windnieuws@duurzameenergie.org
www.duurzameenergie.org

Digitale mobiliteit

S

tel je bent actief in de
wijk of in het dorp waar
je woont, je denkt na
over leefbaarheid en je
wilt daar zo veel moge
lijk mensen bij betrekken. Dan
organiseer je ontmoetingen, je
gaat brainstormen, je verzamelt
ideeën. Grote kans dat er stem
men op gaan om een duurzame
energiecoöperatie met elkaar op
te richten. En dan? Wie doen mee? Gaat de coöperatie zich richten
op energiebesparing, elektrische deelauto’s, een zonnepark, een
windmolen? Legio mogelijkheden maar het vergt nogal wat
uitzoekwerk.
Waarom zou je het wiel uitvinden als het al uitgevonden is, dus
je gaat op zoek naar voorbeelden. Als je zo ver bent dat je een
project gaat starten is er nog de administratieve kant, je komt
bijna vanzelf in aanraking met commerciële bedrijven die jouw
coöperatie willen ontzorgen, maar tegen welke prijs?
Voor de coöperatie die de zaken in eigen hand wil houden en
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daarmee ook de opbrengst ten goede wil laten komen van de
eigen leefomgeving ligt er een stevige taak.
Zelf doen betekent gelukkig al lang niet meer het handmatig
bijhouden van kasboeken. Zelf ontwerpen van spreadsheets is
ook niet meer nodig, ook niet voor en deelautoproject of post
coderoosadministratie. Het motto van de coöperatie is samen,
en nu is er ook een digitale wereld van de coöperaties en voor
de coöperaties samen.
Zeer inspirerend was de bijeenkomst De Digitale Coöperatie op
8 maart en hoe geruststellend is het voor alle coöperaties groot
en klein, startend of gevorderd, dat ze hierin mee kunnen doen
in plaats van zelf een systeem te bouwen.
We zijn met velen en we hebben allemaal kennis en ervaring,
tel dat eens op en tel uit je winst!

Trees Janssens
Voorzitter ODE Decentraal
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Duurzaamheid vast onderdeel bij woningtaxaties

H

et Nederlands Register
voor verbetering van het energielabel
Energiebesparingsverkenner
Vastgoedtaxateurs
of de Energie-Index, verhogen van
(NRVT) neemt de
het wooncomfort en verlagen van de
N
KOSTEN VERLAGE
Energiebesparings
energierekening.
EN
ENERGIE BESPAR
verkenner van RVO.
nl op in zijn taxatierapporten.
Onder bepaalde voorwaarden
RHOGEN
COMFORT VE
De uitkomsten van de
mogen huizenkopers energiebe
Energiebesparingsverkenner
sparende maatregelen via de hypo
komen vanaf april als bijlage
theek financieren. Zij kunnen een bedrag
bij het taxatierapport.
tot maximaal 106% van de waarde van
De Energiebesparingsverkenner is een
de woning lenen, in plaats van 100% bij
online rekenmodule met maatregelen
overige hypotheekleningen.

Elektrische auto
direct op te laden
via zonnepanelen

O

nderzoeker Gautham Ram Chandra Mouli heeft
een systeem ontwikkeld waarmee elektrische
auto’s direct en snel zijn op te laden met zonne
stroom. Momenteel gebruiken oplaadstations het
50Hz-wisselspanningsnetwerk om vermogen uit
te wisselen tussen de zonnepanelen en het voertuig.
Volgens Chandra Mouli kun je beter één omvormer gebruiken
die het voertuig vanaf de panelen via een DC-link kan opladen
en tevens een verbinding met het AC-stroomnet heeft. In dit
onderzoek is daarom een 10kW-omvormer met een interne
DC-link en drie terminals ontworpen, die het voertuig zowel
vanuit de zonnepanelen als uit het stroomnet kan laden.
Daarnaast werkt het systeem twee kanten op: niet alleen kun
je je elektrische auto opladen met zonnestroom, maar de
energie uit de (opgeladen) batterij van de auto kan bijvoor
beeld ook worden gebruikt om je huis van elektriciteit te
voorzien. Bron: TU Delft
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Green Deal
participatie
ondertekend

A

ls ‘aan de voorkant’ de omgeving goed
betrokken wordt bij grootschalige duurzame
energieprojecten, is de kans van slagen groter.
Om dat goed te organiseren ondertekenden
27 partijen, onder wie ODE Decentraal,
onlangs de Green Deal Participatie van de omgeving
bij duurzame energieprojecten. Het gaat er daarbij om
inwoners van een gebied en andere belanghebbenden
te betrekken bij de plannen; op het juiste moment en
op de juiste manier. Volgens de partijen is het daarbij
belangrijk om op lokaal niveau te bespreken voor welke
uitdagingen waar we staan op gebied van energie en
duurzaamheid. Ook de lusten- en lastenverdeling (wie
profiteert van de opbrengsten?), definitieve locatie
keuze en de uiteindelijke inrichting van een gebied
zijn onderwerp van gesprek.
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Btw terugvragen
op zonnepanelen
makkelijker

C
vrijgesteld van energiebelasting en zijn
automatisch mede-eigenaar geworden.
De financiering is mogelijk gemaakt door
214 crowdfunders en het Fûns Skjinne
Fryske Enerzjy, het Friese Energiefonds.
Michiel Schrier van Gedeputeerde Staten
van Friesland ziet in het project een
voorbeeld voor andere gemeenten: “De
molen in Herbaijum is een prachtig
voorbeeld van hoe een dorp een nieuwe
windmolen kan realiseren.”

onsumenten die zonnepa
nelen kopen kunnen de btw
terugvragen op de aanschaf
en installatie van de zonnepa
nelen bij de Belastingdienst.
Het proces om dit te doen is nu een stuk
gemakkelijker. Ook de tijdslimiet is ge
schrapt. De belangrijkste wijziging die is
doorgevoerd, houdt in dat consumenten
die zonnepanelen plaatsen geen vrijstel
ling meer hoeven aan te vragen voor de
btw-plicht. De Belastingdienst stopt met
het versturen van de btw-aangifte na
het tijdvak, waarin de zonnepanelen zijn
aangekocht. Dit scheelt veel administra
tieve rompslomp bij de consument, maar
ook bij de Belastingdienst. Na een oproep
in december van Vereniging Eigen Huis
(VEH) nam de druk bij de Belastingdienst
toe. VEH riep alle consumenten namelijk
op, die voor juni 2013 zonnepanelen had
den gekocht, om ook de btw terug te vra
gen. Na een uitspraak van het gerechts
hof in december werd de tijdslimiet, juni
2013 namelijk geschrapt. Consumenten
die voor deze datum zonnepanelen heb
ben gekocht, kunnen nu dus alsnog de
btw terugvragen.

Bron: Qurrent

Bron: Rijksoverheid

Buurtmolen voor inwoners
van Friese Herbaijum

H

et Friese Herbaijum heeft
de primeur van de eerste
Buurtmolen in Nederland.
In de Buurtmolen - een
initiatief van energieleve
rancier Qurrent en windmolenfabrikant
EWT - participeren 460 huishoudens uit
de buurt. Het gaat om een kleine, stillere
windmolen die stroom opwekt voor de
buurt. Deelnemers in het postcodege
bied van de Buurtmolen én de omlig
gende postcodegebieden zijn 15 jaar

Kosten voor
duurzame
maatregelen
in woning
te laag
ingeschat

Z

o’n driekwart van de
Nederlanders verwacht
dat de komende tien jaar
hun energiehuishouding
zal veranderen, maar zij
schatten de kosten die nodig zijn
om het huis volledig van duurzame

Woning klaar voor de toekomst

energie te voorzien veel te laag in.
Men denkt dat daar ruim € 10.000,voor nodig is, terwijl experts dat op
bijna het dubbele inschatten. Dat terwijl
de hoogte van de benodigde investering
het grootste obstakel voor bewoners is
om in actie te komen.

Dit blijkt uit de Nationale Monitor
Energietransitie, een representatief
onderzoek onder het Nederlands publiek,
uitgevoerd in opdracht van installatie
bedrijf Feenstra door marktonderzoeks
bureau MWM2.
Bron: Feenstra
bode - NR.1 2018
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Energieneutraal kasteeldorp Haarzuilens

H

aarzuilens is hard op weg
het eerste energieneutrale
kasteeldorp van Neder
land te worden. Energie
coöperatie Haarse Zon
heeft drie zonnedaken gerealiseerd,
met in totaal 768 zonnepanelen. Dat
is opmerkelijk omdat het kasteeldorp
een beschermd dorpsgezicht en veel

bomen heeft. Daarnaast zijn veel daken
technisch niet geschikt voor zonneenergie. De zonnepanelen moesten
daarom geplaatst worden op gebouwen
buiten de dorpskern. Drie eigenaren
van grote schuren aan de Thematerweg
werkten hier graag aan mee. Tijdens
enkele dorpsbijeenkomsten bleek een
grote interesse bij bewoners om mee te

investeren en hierdoor te profiteren van
duurzame, lokaal opgewekte elektriciteit.
Als het aan Haarse Zon ligt, blijft het hier
niet bij. De coöperatie heeft de ambitie
om door te groeien naar ruim 2100
panelen. Binnenkort start de inschrijving
voor de volgende fase van dit duurzame
energieproject.
Bron: Haarse Zon

Nieuwe
Amersfoortse wijk
Laakse Tuinen
gasloos

D

e 965 nieuwe woningen in het nieuwste deel van
de Amersfoortse wijk Vathorst - Laakse Tuinen
- worden zonder gasaansluiting gebouwd. De
aandeelhouders van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst
(OBV) hebben dit besloten. Zo wordt er gekeken
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naar de aanleg van individuele warmte-/koude-opslag (wko)
als toekomstbestendige optie, maar ook de mogelijkheid
van een collectief warmtenet wordt nog onderzocht. Om
deze keuze financieel mogelijk te maken, wordt vanuit
OBV een financiële bijdrage per woning geleverd.
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Windmolens in
Amsterdamse Afrikahaven

Rotterdamse
Energiecoöperatie
gelanceerd

T

Z

eker 4.000 huishoudens in
Amsterdam en omgeving
krijgen de kans om energie
af te nemen die is opgewekt
in hun eigen haven. Onder
de naam Havenwind wordt energie
van windturbines uit de Amsterdamse
haven direct geleverd aan de nieuwe
klanten van lokale energiecoöperatie
Amsterdam Energie | Om. Daarvoor is

Amsterdam Energie | Om een duurzame
samenwerking aangegaan met Eneco
en Havenbedrijf Amsterdam. Door
windenergie uit de haven direct aan
huishoudens in de regio Amsterdam te
leveren, ontstaat een verbinding tussen
stad, regio en haven en hiermee wordt
het draagvlak voor nieuwe duurzame
initiatieven vanuit de haven vergroot.
Bron: Port of Amsterdam

Burgers
kunnen CO2rechten opkopen

M

ilieuorganisatie WISE en Greenchoice lanceren een online
platform waar burgers CO2-rechten kunnen kopen en
vernietigen. Die CO2 kan dan niet meer door de industrie
worden uitgestoten. Daarmee vragen beide organisaties
aandacht voor het in hun ogen falen van het Europese
emissiehandelssysteem. Ze willen samen met het publiek de kosten voor
CO2-uitstoot opdrijven en daarmee de grote klimaatvervuilers aanpakken.
Peer de Rijk, directeur WISE: “De handel in CO2 is een belangrijk instru
ment om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen omlaag te krijgen en
de opwarming van de aarde tegen te gaan, maar de meeste mensen vinden
het maar ingewikkeld. Met als gevolg dat de politiek te makkelijk zwicht
voor de sterke lobby van grote vervuilers. Daar moet verandering in komen.
Het wordt tijd dat meer mensen, bedrijven en organisaties zich gaan be
moeien met het emissiehandelssysteem.” Bron: Wise

ienduizend zonnepanelen
op Rotterdamse daken in
2020. Dat is het doel van
de Rotterdamse Energie
coöperatie (REC). Een haal
baar doel stelt REC, want Rotterdam
heeft de meeste platte daken van
Nederland: maar liefst 14,5 vierkante
kilometer. Tegelijkertijd is het aantal
huishoudens met zonnepanelen
in de Maasstad het laagst van heel
Nederland. Daar moet verandering in
komen, vindt de REC.
Samen met huishoudens, bedrijven
en andere organisaties gaat de REC
nu op zoek naar zoveel mogelijk
daken voor het opwekken van zonne
stroom. Dakeigenaren kunnen hun
dak in de coöperatie inbrengen en
zo bijdragen aan meer lokale en
duurzame opwek van energie. Zo
worden met bijvoorbeeld Bedrijven
terrein Schiebroek al verkennende
gesprekken gevoerd. Nog dit jaar wil
de REC minimaal vijf zonneprojec
ten openstellen voor Rotterdamse
huishoudens.

Bron: Greenchoice

Limburgse burger
coöperaties zetten
windparken op

V

ijf burgercoöperaties in vier
gemeenten in Noord- en
Midden-Limburg werken
hard aan de bouw van een
aantal windparken. Het
doel van de initiatieven is dat in 2020
nog meer coöperatieve windmolens
in Limburg draaien. Energieopwek
king, burgerparticipatie, terugvloeien
van opbrengsten naar de omgeving en
een goede inpassing in het landschap
staan daarbij centraal. De energiecoö
peraties die deelnemen zijn: coöperatie
Zuidenwind, coöperatie Leudal Energie,
coöperatie NEWECOOP, coöperatie Peel
Energie en coöperatie WeertEnergie.
Bron: NEWECOOP
bode - NR.1 2018
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“Vanaf 2021 cv-ketel met
duurzame techniek”
Greenpeace en een groot aantal andere
organisaties onlangs presenteerden.
De brede klimaatcoalitie wil op die
manier woningen en andere gebouwen
sneller verduurzamen. In Nederland
zijn jaarlijks circa 350.000 cv-ketels
aan vervanging toe.

V

anaf 2021 zouden huiseige
naren hun cv-ketel alléén
nog mogen vervangen in
combinatie met een hybride
warmtepomp, een zonneboiler
of een ander duurzaam alternatief. Dat
staat in een manifest dat installateurs
koepel UNETO-VNI, Energie Nederland,

Om de plaatsing van duurzame cv-syste
men voor iedereen financieel haalbaar
te maken, pleit het manifest ook voor de
snelle introductie van gebouw-gebonden
financiering. De woningeigenaar betaalt
daarbij op basis van een servicecontract
een vast bedrag per maand voor de
installaties die voor warmte en stroom
zorgen. Bij verkoop van de woning neemt
de koper het servicecontract over.

Drijvende zonnepanelen op
Amsterdamse Noorder IJplas Start bouw

D

In Amsterdam-Noord, aan
de Noorder IJplas, zal stroom
worden opgewekt voor 6500
huishoudens. Initiatiefnemer
NDSM Energie plaatst in 2019
de eerste van in totaal 7000 drijvende
zonnepanelen in het nieuwe zonnepark.
De panelen worden verankerd aan de
bodem en ter plekke aangesloten op
het elektriciteitsnet van Liander. NDSM
Energie wil naast het drijvende zon
nepark in het gebied ook windturbines
plaatsen.

Met project Eco-Park streeft NDSM
Energie ernaar om van de Noorder
IJplas een park van de toekomst te
maken. Om het project te realiseren
zal nauw worden samengewerkt met
de gemeente Amsterdam en Eneco.
De stroom van de plas zal worden
geleverd aan burgers en bedrijven
binnen Amsterdam. Daarnaast is het
de bedoeling dat alle Amsterdammers
straks ook kunnen participeren in het
project door crowdfunding.
Bron: www.eco-park.amsterdam

zonnepark in
Bezuidenhout

I

n de Haagse wijk Bezuidenhout is
dit voorjaar gestart met de bouw van
het zonnepark ’t Oor. Dit park ligt
tussen twee spoorverbindingen in.
Ten zuiden van het fietspad dat door
het gebied loopt, bouwt Energie van
Hollandsche bodem een installatie met
5.719 zonnepanelen die jaarlijks bijna
1,5 miljoen kWh stroom gaan leveren.
Dat is vergelijkbaar met het verbruik van
500 huishoudens.
Ten noorden van het fietspad is een
eco-zonnepark in voorbereiding. Dit is
een initiatief van Helena Sustainable
Solutions in samenwerking met Energie
van Hollandsche bodem. Beide zonne
parken gaan in totaal 2 MWh aan stroom
produceren. Inwoners uit Bezuidenhout
kunnen meedoen in het zonnepark en
het ecopark. Zij kunnen investeren in één
of meer zonnepanelen in het park.
Bron: Gemeente Den Haa
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Special

De digitale coöperatie

Coöperaties krijgen steeds meer te maken met informatie- en
communicatietechnologie, ofwel ICT. Ledengegevens bijhouden
in een excel-sheet volstaat in veel gevallen al lang niet meer.
Wat dacht je van het organiseren van autodelen met een app of
het regelen van het energieverbruik vanwege de aanleg van een
smart grid. ICT biedt geweldige kansen, maar kent
ook bedreigingen. Je moet er niet aan denken dat
alle gegevens van je leden op straat komen
te liggen door een hackaanval.
Coöperaties die meegaan met hun tijd
zijn op de toekomst voorbereid.

bode - NR.1 2018

10 special: de digitale coöperatie

Coöperatie LochemEnergie is zo’n duurzame energiecoöperatie die niet stopt bij
een zonnedak. Ze hebben verschillende diensten waar deelnemers uit kunnen
kiezen: inkoop van duurzame energie, inkoop van zonnepanelen, ze zijn bezig met
een waterkrachtcentrale in de Berkel en twee zonneweides, ze zetten zich in voor
energiebesparing, en alsof dat nog niet genoeg is doet de coöperatie ook nog mee
in het EFRO project Charge & Go. Daarin testen ze deelautoconcepten en hard- en
software-ondersteuning, zoals een mobiele app.
Tijdens de ODE Decentraal bijeenkomst De Digitale Coöperatie op 8 maart gaf
Tonnie Tekelenburg, initiatiefnemer en een van de oprichters van LochemEnergie in
2011, een korte een korte presentatie over autodelen, maar wij vragen nog even door.

Coöperatief autodelen;
ze doen het in Lochem

E

en van de projecten waar LochemEnergie mee
bezig is, is een project met elektrische deelauto’s:
www.elektrip.nl. Tonnie is daarvan de projectleider.
Deze deelautoservice draait nu drie jaar en sinds kort
hebben zij zelfs een elektrische auto met chauffeur
beschikbaar voor de korte ritten tussen de dorpen.

Omdat LochemEnergie de mobiliteitstransitie niet alleen
aan kan heeft Tonnie, samen met partners, de Stichting
Oost Nederland Elektrisch opgericht. Onder de naam Emovia
worden electric experience roadshows en informatiemomenten
georganiseerd. Daarnaast leidt hij de VECG (Vereniging energie
coöperaties Gelderland) werkplaats Elektrische (deel)mobiliteit.

Tonnie
Tekelenburg
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“Als het gaat om de energietransitie zijn er vier redenen voor
LochemEnergie om aandacht te schenken aan onze mobiliteits
behoefte.
Ten eerste maakt de fossiele brandstof auto een groot deel
uit van het totale energieverbruik van een huishouden. Het
elektrificeren van vervoer (met groene stroom) kan veel CO2reductie opleveren. Ten tweede kunnen elektrische auto’s
ook voor een probleem in de wijk zorgen. Als meer dan 20
procent van de huishoudens tegelijkertijd de elektrische
auto oplaadt en pizza’s gaan afbakken in elektrische ovens,
om maar wat te noemen, dan trekt het elektriciteitsnetwerk
dat niet. Ten derde kunnen accu’s van elektrische auto
gebruikt worden voor de opslag van elektriciteit voor
momenten dat zonnestroom niet kan worden
opgewekt op eigen dak of in de wijk. Dat heet
‘V2H (vehicle-to-home)-leveren’ (van auto naar
huis). Voor deze toepassing is steeds meer
aandacht. En als vierde: elektrisch rijden is
top en zwaar verslavend!”

special: de digitale coöperatie 11
“LochemEnergie is daarom begonnen te experimenteren met,
inmiddels elf, elektrische deelauto’s voor vervanging van privé
en zakelijke fossiele brandstofauto’s, en voor smart grid-onder
zoek. LochemEnergie wil huishoudens stimuleren bij te dragen
aan een stabiel elektriciteitsnetwerk in de toekomst.”
Tijdens je presentatie vertelde je dat de manier waarop
je met elektrisch deelrijden aan de slag gaat afhangt van
verschillende keuzes. Kun je dat toelichten?
“Er zijn heel veel keuzes te maken als je met een deelauto
project aan de slag wilt gaan:
1. Welk deelconcept past in jouw wijk/situatie? LochemEnergie
heeft gekozen voor een systeem waarbij bedrijven, over
heden en burgers samen auto’s delen. Ook de adoptie deel
auto is mogelijk als enkele vaste klanten kunnen worden
gevonden die ten minste 75 procent van de kosten van de
auto kunnen dragen. De rest van de inkomsten komt dan
uit de losse verhuur en reclame.
2. Welk ondersteunende hardware- en softwareoplossingen
passen bij het deelautoconcept? Voor LochemEnergie is het
van belang de prijs van de deelauto zo laag mogelijk te

houden want we willen de goedkoopste elektrische deel
auto aanbieder van Nederland blijven. Daarom hebben
we gekozen voor een eenvoudig eigen website/email
reserverings- en betalingssysteem met eenmalige incasso
of iDEAL en een sleutelkastje.
3. Op welke schaal wil je starten? LochemEnergie is snel
gegroeid naar elf elektrische deelauto’s, maar we hebben
wel moeite om de auto’s rendabel te exploiteren. Het EFRO
Charge & Go project helpt de kosten laag te houden. Niet
iedere organisatie durft dat. Het is belangrijk om eerst
klanten te werven en enthousiaste trekkers te vinden die
de elektrische deelauto’s tot een succes willen maken.”
Heb je tot slot nog een gouden tip voor coöperaties die
ook met deelauto’s aan de slag willen?
“De beste tip voor deze coöperaties is het wiel niet opnieuw uit
willen vinden, ook al lijkt dat nog zo leuk. Beter is regionaal
samen te werken op ondersteunende dienstverlening. Daar zijn
initiatieven voor zoals bij de VECG. Zorg dan dat het eigendom
en uitvoering van het elektrische deelautoproject bij de lokale
energiecoöperatie komt te liggen.”
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Arendjan van der Neut

Arendjan van der Neut is de
ontwikkelaar van het platform
PICO, een website waarop je
informatie kunt vinden over
energie in de bebouwde omgeving,
bijvoorbeeld om te onderzoeken
waar je het meest effectief in de
buurt energie kunt besparen of
duurzame energie kunt opwekken.

Van der Neut werkt bij Geodan en is daar de beheerder van het
platform. PICO is ontstaan door een samenwerkingsverband met zes
partners en is na registratie vrij en gratis te gebruiken. De huidige
webapplicatie is ontwikkeld door Geodan, TNO, Alliander, Ecofys
en NRG031. Geodan is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in
Geografische Informatie Systemen: Hoe kunnen we de locatie en
kaarten gebruiken om bepaalde ruimtelijke problemen sneller en
effectiever op te lossen.

Website PICO toont
waar je kunt opwekken
en besparen

W

at is er op de website
van PICO te zien en
hoe werkt het?
“Op de website kun
je diverse kaarten bekij
ken die je kunnen helpen om je buurt te
verduurzamen. Zo kun je bekijken wat
het huidige jaarverbruik is van gas en
elektra per postcode, om te kijken hoe je
straat scoort op energieverbruik. Je kunt
daarnaast zien wat de huidige energie
labels zijn van de woningen in je straat.

Ook zaken als het bouwjaar van woningen
of de gemiddelde WOZ-waarde per buurt
zijn beschikbaar. Op de kaart zie je zo de
gebieden die het meest geschikt zijn
voor verduurzaming. Je kunt verder de
woningen selecteren in een postcoderoos
bode - NR.1 2018

om te kijken waar je een energiecoöpera
tie zou kunnen opzetten, én vervolgens
bijvoorbeeld opzoeken wat het dak is
met de hoogste potentie om met zonne
panelen elektriciteit op te wekken.”
Waarom heb je PICO ontwikkeld?
“Met z’n allen weten we ondertussen
dat we van de fossiele energie af moeten.
Alleen hoe we dat moeten doen is nog
geen uitgemaakte zaak. PICO is gemaakt
om te helpen bij het bepalen hoe de
energietransitie vorm moet krijgen.
Wij denken dat kaarten daarbij kun
nen helpen. Veel van de overwegingen
hebben namelijk te maken met locaties.
Waar mogen er wel of geen windmolens,
waar zijn beschermde natuurgebieden,
is er restwarmte beschikbaar, of wordt

er veel energie verbruikt. Waar is de
succeskans voor mogelijke duurzame
energiebronnen groot, zoals geothermie,
zonnevelden of windmolens. Salderen
mag bijvoorbeeld alleen binnen de post
coderoos en zo zijn er heel veel zaken die
je graag op de kaart wilt zien.”
Waar kan een duurzame energie
coöperatie PICO voor gebruiken?
“Voor een energiecorporatie is met
name het inzicht in de postcoderoos
nu belangrijk omdat die de basis vormt
voor het salderen. Daarnaast is inzicht in
de energievraag en het energieaanbod
in jouw buurt interessant. Zo zie je
enerzijds waar nu veel gas verstookt
wordt, en anderzijds kan je ook zien
waar er veel grote geschikte daken
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Hier zijn twee kaarten van PICO over
elkaar heengelegd, namelijk bouwjaar
en warmtevraag. Zo kun je duidelijk
zien dat de warmtevraag het hoogst is
bij de oudste woningen in Kampen en
IJsselmuiden

zijn voor zonnepanelen. Ook zijn we
voor de grootschaligere projecten bezig
met het toevoegen van preferentie- en
restrictiekaarten. Waar mogen bijvoor
beeld windturbines en zonnevelden
niet komen vanuit de regelgeving en
anderzijds, waar is de succeskans groot,
zoals dichtbij een transformator of buiten
het zicht van bebouwing.”
We zijn steeds bezig om kaarten toe
te voegen, dus we horen graag wat
de energiecorporaties nodig hebben.
We staan open voor suggesties!”

	Meer informatie
https://pico.geodan.nl

Demonstratie van PICO tijdens
de ODE Decentraal bijeenkomst
‘De Digitale Coöperatie’
op 8 maart 2018
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Een aggregator verzamelt
flexibiliteit van energiegebruik
bij bedrijven of huishoudens
en biedt dit aan aan
de netbeheerder.
Met de flexibiliteit kan de
netbeheerder pieken in het
elektriciteitsnet verminderen.
Een aggregator stuurt slimme
apparaten aan bij huishoudens
en/of energiegebruik bij
bedrijven, en voorspelt hoeveel
stroomverbruik er bijgestuuurd
kan worden. Deze flexibiliteit
verkoopt de aggregator.

Brendan de Graaf

Afbeeldingen: Lyv
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Brendan de Graaf was mede-initiatiefnemer en later ook directeur van
TexelEnergie. Daarna werd hij mede-initiatiefnemer van DE Unie (nu verder
onder de naam ‘om’). Op dit moment richt hij zich met zijn eigen bedrijf
Lyv Smart Living op slimme technologie voor het energiesysteem van de
toekomst. Die technologie richt zich op het op elkaar afstemmen van
energiestromen, het combineren van opwek, met opslag en besparing.
Lyv Smart Living is een innovatieve, onafhankelijke aggregator*. De Graaf
schetst in een notendop hoezeer ons elektriciteitssysteem gaat veranderen.

Het energiesysteem
van de toekomst
Door Liesje Harteveld

“H

et huidige energiesysteem in Nederland
werkt goed. Er is (vrijwel) altijd stroom
beschikbaar. Het is centraal en fossiel
georiënteerd. De stroom komt van één
kant en de prijs komt tot stand via een beurs.

Het toekomstige energiesysteem is decentraal en duurzaam.
De stroom komt van alle kanten, ook als er geen vraag is. Het
gevolg is dat er overbelasting van het net en onbalans kan
ontstaan. De prijs van stroom wordt sterk beïnvloed door de
grote wisseling in het aanbod van stroom, bijvoorbeeld door
extra kosten voor onbalans. In Duitsland komen zelfs negatieve
stroomprijzen voor. Dat gebeurt op dagen met hoge productie
uit duurzame bronnen en weinig vraag, bijvoorbeeld op feestda
gen en in het weekend. Nu er nog maar weinig mogelijkheden
zijn voor grootschalige opslag van stroom daalt de energieprijs,
soms dus zelf in het negatieve. Om ons hierop aan te passen
moeten we toe naar een systeem waar vraag en aanbod veel
sterker op elkaar zijn afgestemd dan nu het geval is.”

Hoe werkt dat in de praktijk?
“Dan je zet apparaten aan op basis van de beschikbaarheid van
stroom; als er veel zonnestroom is dan gaat je koeling aan en
als er veel windstroom is zet je bijvoorbeeld je warmtepomp
(eerder) aan. Daarnaast zijn accu’s natuurlijk heel belangrijk
om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen omdat daarin
stroom kan worden opgeslagen.
Huizen beschikken op dit moment nog nauwelijks over ‘in
telligentie’, maar er is een trend gaande om woningen ‘slim’
te maken. Zo krijg je smart homes die kunnen worden aan
gesloten op een smart grid. Smart homes hebben sensoren

die vraag en aanbod gaan regelen. Via een aggregator zoals Lyv
worden apparaten op een gunstig moment in- of uitgeschakeld.
Energiebedrijven gaan straks dynamische contracten aanbieden
met prijzen op basis van aanbod.”

Wat kan dan de rol van een coöperatie zijn?
“Coöperaties kunnen straks via een aggregator zorgen dat
hun leden bijvoorbeeld bij veel wind vooral veel windstroom
afnemen.”

Heb je ook een tip voor coöperaties die aan de slag
willen met innovaties?
“Om als coöperatie succesvol te zijn met innovaties zoals smart
grids of direct leveren aan je leden, is het heel belangrijk om je
doelen scherp te formuleren: wat wil ik als coöperatie? Alleen
energie produceren, of wil ik energie produceren voor mijn
eigen leden, of bijvoorbeeld een smart grid opzetten. In die ge
vallen komt er een belangrijk tweede doel bij waar veel bij komt
kijken. Het energiesysteem is complex, omgeven door techniek
en veel stakeholders. De huidige overgang naar een decentraal
duurzame energiesysteem brengt extra complexiteit met zich
mee in een toch al complex systeem. Wanneer je je als coö
peratie wilt bezighouden met innovatieve ontwikkelingen dan
moet je scherpe doelen formuleren en daar goed op voorbereid
en ingericht zijn.”

	Meer informatie
http://getlyv.com
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Auke ten Hoeve is privacy professional en daardoor specialist op het
gebied van privacywet- en regelgeving. Hierdoor is hij niet alleen
adviseur voor bedrijven en organisaties, maar vooral Functionaris
gegevensbescherming (FG) bij meerdere zorginstellingen. De FG heeft
een wettelijke status en houdt toezicht op de naleving van deze weten regelgeving.

Bereid je voor
op de
Auke ten Hoeve

AVG = Algemene Verordening
Gegevensbescherming

A

uke ten Hoeve werkt binnen een coöperatie van 580
zorginstellingen en zorgverleners. Het doel daarbij
is om de zorg betaalbaar te houden door samen te
werken, bijvoorbeeld bij privacyvraagstukken. Van
oudsher is dit al een issue binnen de zorgsector,
mede door specifieke wet- en regelgeving hierbij. Wereldwijd
is er een moratorium waarbij medische informatie beschouwd
wordt als bijzondere persoonsgegevens waarmee zeer zorgvul
dig omgegaan moet worden.

Het vraagstuk is complex. Het is niet alleen een juridisch- of
een technisch vraagstuk, het heeft allemaal te maken met
ethiek. Wat zijn je waarden en normen als organisatie, hoe wil
je met mensen omgaan en met hun gegevens. De wetgever
dwingt bedrijven en organisaties hier bij stil te staan en keuzes
bewust en onderbouwd te maken. Daarbij geeft de wetgever
wel een bodem aan, daardoor heen zakken kan en mag niet.
Bedrijven en organisaties zijn uitgenodigd om daarboven uit
te stijgen en worden ook daartoe gestimuleerd. Dat raakt ook
vrijwilligersorganisaties en energiecoöperaties.
Coöperatie De Windvogel is een van hen. In de afgelopen tijd
heeft Ten Hoeve samen met het bestuur het privacy-beleid
ontworpen en is men daar bezig dit te implementeren en
te gaan toepassen. Het voornemen is dat hij ook daar de FG
zal zijn. Dit beleid heeft te maken met het feit dat ook deze
coöperatie niet alleen persoonsgegevens heeft van leden, maar
ook bijzondere gegevens. Financiële gegevens zijn volgens de
wetgever ook een bijzonder gegeven. Met andere woorden,

het ligt uiterst gevoelig dat deze gegevens in andermans
handen komen.
Om dit te voorkomen is aanpassing van gedrag nodig, en
organisatorische en technische maatregelen. Even iets
versturen via een (onbeveiligde) e-mail is dan not done.
Gebruik maken van Dropbox, OneDrive en dergelijke alge
mene cloudoplossingen is eveneens niet aan te raden, ook
om juridische redenen. Immers, als een bestand in een gratis
account plaatst, dan is dat bestand niet meer van jou en jouw
organisatie. Dat moet je niet willen als het een bestand is
met persoonsgegevens.
Door de nieuwe privacywetgeving kan het bestuur te maken
krijgen met bestuurlijke boetes. Daarbij zijn de leden van het
bestuur hoofdelijk aansprakelijk. Of de soep zo heet wordt
gegeten, is nog niet bekend. In elk geval heeft de organisatie
te maken met imagoschade en eventueel schadeclaims van
burgers die vinden dat zij de dupe zijn geworden door de
slechte maatregelen van en binnen de organisatie, ook al
is het een vrijwilligersorganisatie.
energiecoöperaties webinars georganiseerd, waarin specifiek
wordt ingegaan op concrete aspecten en deelnemers vragen
kunnen stellen. Op een interactieve wijze wordt dan stil gestaan
bij de vragen die er leven binnen deze coöperaties. De data
hiervan worden bekend gemaakt via de mail en de website
van ODE Decentraal: www.duurzameenergie.org

	Op de website van HIER opgewekt geeft Auke ten Hoeve meer informatie en tips:
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/privacywetgeving-hoe-bescherm-je-privacy-van-leden-van-je-cooperatie
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Marjan
Minnesma
opent
tweede
zonnedak
ZEK
BRON Zaanse Energie Koöperatie

actueel 17

Marjan Minnesma, directeur van Urgenda,
opende op zaterdag 14 april op feestelijke wijze
het tweede zonnedak van de Zaanse Energie
Koöperatie.
Marjan Minnesma doet dit soort dingen normaal
gesproken niet in het weekend, maar maakte
als geboren Zaankanter een uitzondering voor
de Zaanse Energie Koöperatie.

I

n haar toespraak vertelde ze dat het verduurzamen van
de energiehuishouding in Nederland niet vanzelf gaat.
Daarvoor zijn heel veel mensen nodig die daaraan gaat
sleuren. Er zijn inmiddels veel particulieren die zonne
panelen hebben op hun eigen dak, maar van groot belang
zijn de energiecoöperaties die grotere aantallen panelen leggen
op grote daken.
Bijvoorbeeld de Zaanse Energie Koöperatie met 441 panelen
op het dak van de biologische zorgboerderij White Ranch van
Jan en Myrna de Wit in Assendelft. De opening werd afgesloten
met een glas champagne voor alle genodigden. De voorzitter
van de Zaanse Energie Koöperatie, Thecla Graas, verklapte nog
dat het bestuur alweer oog heeft op een nieuw zonneproject.
Ze hebben de smaak te pakken.
Tenslotte was er de gelegenheid om een kijkje te nemen bij
de techniek achter deze zonne-installatie. Vier grote converters
onder de kap van het dak zetten de gelijkstroom die de panelen
opwekken om in 230 volt wisselstroom, die de meeste van
onze apparaten nodig hebben. De bezoekers waren hiervan
zeer onder de indruk. De Zaanse Energie Koöperatie kijkt
terug op een fantastische dag.
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Na de gemeenteraadsverkiezingen worden in alle gemeenten nieuwe colleges
gevormd, met de bijbehorende college-akkoorden. In steeds meer gemeenten is
duurzaam de leidraad. Dat klinkt als heel goed nieuws voor duurzame energie op
lokaal niveau. Zeker als ook nog eens het kabinet besluit om binnen 12 jaar geen
gas meer uit het Slochterenveld te pompen. Maar wat is de rol in deze turbulentie
van energiecoöperaties? Antonia Proka, onderzoekster bij Drift, weet uit eigen
onderzoekservaring meer.
Door Harmen Weijer

“Energiecoöperaties
kunnen hart en verstand
bij burgers bijeenbrengen”
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Interview 19

I

n aanloop op de Tweede Kamer
verkiezingen van vorig jaar is door
Drift in opdracht van ODE Decen
traal tezamen met een heel aantal
energiecoöperaties bekeken hoe zij
zich zouden kunnen ontwikkelen. Wat is
daarvoor nodig? Welke rol speelt de coö
peratieve beweging in het realiseren van
de energietransitie? Net voor de Tweede
Kamerverkiezingen en de daaropvolgen
de formatie kwam het rapport uit, dat er
ongetwijfeld voor heeft gezorgd dat een
aantal typische energie-coöperatieve ele
menten zijn meegenomen in het huidige
kabinetsakkoord.

Als één ding echter zeer kenmerkend
is voor energiecoöperaties, dan
is dat wel het lokale karakter. Dat
betekent dat dit het moment is om als
energiecoöperaties mee te doen in de
energietransitie. Volgens Proka spelen
gemeenten daarin een belangrijke
rol. “Daar zijn verschillende manieren
voor. Eén daarvan is die van launching
customer, door stroom af te nemen
van lokale energiecoöperaties, of door
haar daken beschikbaar te stellen aan
de coöperatie voor het opwekken van
zonne-energie. Maar denk ook aan lagere
gemeentelijke belastingen als je via de
energiecoöperatie energie opwekt of
afneemt.”

Weerbarstige praktijk
Hoewel er steeds meer gemeenten zijn
die energiecoöperaties op deze of andere
manieren ondersteunen, is de praktijk
nog steeds heel weerbarstig.
“We hebben dat ook gehoord in de
dialogen die we voor ODE Decentraal
hebben georganiseerd. Er zijn nogal wat

gemeenten die energiecoöperaties niet
op de radar hebben, of niet erkennen als
hun partner voor meer duurzame energie
in de gemeente. Energiecoöperaties
komen te weinig voor in de duurzame
strategieplannen van gemeenten. Daar
komt nog bij dat veel plannen wel erg
ambitieus zijn, en daardoor is de stap
naar concrete plannen vaak te groot.”

“Energiecoöperaties zijn
een belangrijke schakel
naar de inwoners voor
meer duurzame energie.”

De ambities van de coöperatieve
beweging liegen er ook niet, want uit de
dialoog blijkt dat het mogelijk moet zijn
dat coöperaties in 2025 zowel 10 PJ zon
als 10 PJ zon per jaar kunnen en willen
opwekken. Ter vergelijking: momenteel
produceren energiecoöperaties jaarlijks
bijna 1 PJ wind en 0,07 PJ zon.
Proka: “Het zal niet makkelijk worden,
maar het is mogelijk om te halen. Maar
dan moeten energiecoöperaties samen
werken met alle actoren in dit speelveld,
dus niet alleen met gemeenten maar
ook met commerciële partijen zoals
ontwikkelaars van wind- en zonneparken.
In de coöperatieve beweging is daarover
discussie, maar ik vind dat de urgentie
zo hoog is dat energiecoöperaties
moeten leren om met deze partijen
om tafel te gaan. Deze partijen doen
continu dit soort grote projecten en zijn
kapitaalkrachtig, terwijl aan de andere
kant deze partijen absoluut open moeten
staan lokale aandeelhouderschap van
het zonne- of windpark.”

Dat het wel degelijk mogelijk is om in
coöperatief verband een windpark te
ontwikkelen, laat bijvoorbeeld Windpark
Zeewolde zien. Hier worden 220 oude
windturbines vervangen door 91 nieuwe.
De exploitant is een samenbundeling van
200 bewoners, agrarisch ondernemers en
turbine-eigenaren uit het projectgebied
én een burgerwindcoöperatie. Proka:
“Dat laat de kracht van de coöperatieve
beweging goed zien.”

Geen blauwdruk
Nu de gemeente-akkoorden langzaam
maar zeker op papier komen of staan,
en er concrete actieplannen worden
gesmeed, komt de vraag op: wat zou
er moeten gebeuren in gemeenten
om op grote schaal lokale duurzame
energie op te wekken? Proka: “Er is niet
een blauwdruk om uit te rollen over
alle gemeenten. Wat vooral belangrijk
is, is dat gemeenten leren te luisteren
naar de energiecoöperaties. Zij zijn een
belangrijke schakel op dit gebied naar de
inwoners. In een open discussie moeten
gemeenten tot een visie en een strategie
komen. Maar die is in Groningen anders
dan in Zwolle of Rotterdam.”
En hoe zit het met de rol van energie
coöperaties in die snel veranderende
situatie? “Die vraagt om meer profes
sionalisering, maar vergeet ook niet
de informerende en - meer nog inspirerende rol die energiecoöperaties
hebben bij burgers. Natuurlijk kunnen
NGO’s daar een rol bij blijven spelen,
maar de mensen van energiecoöperaties
hebben als geen ander de mogelijkheid
om vanuit hart en verstand te
communiceren.”

DRIFT is een toonaangevend onderzoeksinstituut binnen het veld van duurzaamheidstransities.
https://drift.eur.nl/nl
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Zeven redenen
waarom coöperaties
succes hebben met
energiebesparing
Duurzame energiecoöperaties zijn een heel
geschikte partij om succes te boeken met
energiebesparing. In het REScoop Plus-project
worden allerlei methodes onderzocht waarmee
coöperaties samen met hun leden energie
kunnen gaan besparen.
Door Liesje Harteveld

V

olgens onderzoek van de Technische Universiteiten
van Twente en Kreta zijn duurzame energiecoöpe
raties een hele goede partij om energiebesparing te
organiseren en te stimuleren. Daar zijn zeven goede
redenen voor.

1. Duurzame energiecoöperaties werken bijna altijd op
lokaal niveau, dicht bij de burgers.
2.	Energiecoöperaties blijken vaak de juiste capaciteit en
menskracht te hebben om energiebesparing te stimuleren.
3. Duurzame energiecoöperaties hebben over het algemeen
een heel goed sociaal netwerk waarbinnen ze hun
activiteiten kunnen delen met andere lokale spelers
4.	Energiecoöperaties kunnen gemakkelijk de gemeenschap
informeren over het belang van energiebesparing met
zichtbare pilotprojecten in bijvoorbeeld scholen,
bibliotheken of het gemeentehuis.
5.	Binnen de coöperatie is energiebesparing vaak de
sociale norm.
6. Duurzame energiecoöperaties worden vaak als zeer
betrouwbare partij gezien
7.	En tenslotte, wanneer de duurzame energie die wordt
opgewekt direct aan de eigen leden geleverd wordt, zorgt
energiebesparing ervoor dat er meer energie overblijft
voor nog meer leden.
bode - NR.1 2018

In het onderzoek worden drie concrete voorbeelden gegeven
van energiecoöperaties die opvallend veel energiebesparing
onder hun leden laten zien.

‘Package Solution’
Het eerste voorbeeld betreft de coöperatieve wijkverwarming
in de Deense gemeente Hvidovre. Op drie locaties in deze
gemeente is de wijkverwarming uitgebreid. Om nieuwe leden
te werven voor de wijkverwarming heeft de lokale coöperatie
een aanpak bedacht met de zogenaamde ‘Package Solution’,
de pakketoplossing.
Onderdeel van deze ‘package’ is de gratis technische onder
steuning voor leden om energie te besparen. Omdat ze lid zijn
van de coöperatie, is het in hun belang om de verwarming te
verlagen. Iedereen binnen de coöperatie profiteert hiervan. Alle
winsten gemaakt op de stadsverwarming gaan immers naar de
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gegevens analyseert en waarbij in groepsverband ervaringen
worden gedeeld. In een later stadium wordt dit online beschik
baar gemaakt via het Dr. Watt softwareplatform .
Enercoop steekt veel energie in bewustwording via nieuws
brieven en social media. De coöperatie is sinds 2013 actief met
de Dr. Watt-tool. De deelnemers meldden een gemiddelde
potentiële besparing van 40 procent van alle elektriciteits
verbruik van huishoudelijke apparaten Hierbij is elektriciteit
voor koken, verwarming en warm water niet meegerekend

Activiteiten
Het derde voorbeeld speelt in Nederland bij coöperatie
LochemEnergie. LochemEnergie produceert en verkoopt
lokaal geproduceerde energie uit vier zonneparken in de
gemeente Lochem. Daarnaast werkt de coöperatie onder
meer aan zonne-energieprojecten op scholen, een lokaal
zwembad en een windenergieproject.
Verder richten ze zich op energiebesparing. Dit doen ze op veel
verschillende manieren. Ze hebben niet een standaard aan
pak, maar verschillende activiteiten zoals buurtbijeenkomsten,
workshops, excursies, informatieverstrekking over zonnepane
len, nieuwsbrieven, enzovoort. Binnen de coöperatie zijn heel
veel vrijwilligers actief, mede daardoor is de coöperatie sterk in
het koppelen van hun activiteiten aan andere lokale partijen en
het sociale netwerk.

leden en worden verrekend met hun energierekening. Nieuwe
leden van de wijkverwarming laten een energiebesparing zien
van zelfs 20 procent. Leden die gebruik maken van de gratis
technische ondersteuning zelfs 20 procent.

Dr. Watt
Het tweede voorbeeld is het trainingsprogramma Dr. Watt
van de Franse duurzame energiecoöperatie Enercoop. Dit
programma helpt mensen met het maken van een zelf
diagnose van hun elektriciteitsverbruik. De software van
Dr. Watt biedt op maat gemaakte adviezen aan.

Hierdoor zijn niet alleen de leden van LochemEnergie bewust
bezig met energiegebruik, maar inspireren ze ook veel andere
bewoners van de gemeente. De helft van de leden heeft laten
weten dat ze bezig zijn met duurzame energieopwek, met steun
van LochemEnergie.
Actieve leden hebben hun energieverbruik met meer dan 20
procent verlaagd over een periode van vijf jaar. Dit is hoger dan
het gemiddelde in Nederland in deze periode. Besparingen
werden meestal behaald door minder gasverbruik. De energie
besparing bij elektriciteitsverbruik was lager.
Op 12 januari organiseerde ODE Decentraal in Culemborg een
seminar over de best practices van energiebesparingsprojecten
van verschillende Europese coöperaties. Op de website van ODE
Decentraal zijn de verschillende presentaties te bekijken.

De trainingssessies bestaan uit drie stappen: (a) training met
een energiedeskundige; (b) de zelfdiagnose met de zogenaamde
‘Watt-meter’ voor alle elektrische huishoudtoestellenen (c)
een ‘feedbackbijeenkomst’ waarin een expert de verzamelde

	Best practices van energiebesparingsprojecten door verschillende Europese coöperaties
https://www.duurzameenergie.org/wat-doet-ode-decentraal/publicaties
BRON Exploring energy saving policy measures by renewable energy supplying cooperatives (REScoops) door Frans Coenen, University

of Twente Faculty of Behavioural Management and Social Sciences (BMS), Thomas Hoppe, Delft University of Technology, Faculty of
Technology, Policy and Management en Georgios Chalkiadakis, Charilaos Akasiadis & Theocharis Tsoutsos School of Environmental
Engineering, Technical University of Crete
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Wat je mét mij doet,
doe je voor mij!
Mahatma Gandhi, 70 jaar geleden overleden, is
de inspirator van nieuwe programma-akkoorden
in gemeentes. Zijn prachtige zin ‘Wat je voor mij
doet, zonder mij, doe je tegen mij’, kan ook gelezen
worden als ‘Wat je mét mij doet, doe je voor mij.’
Wat er ook uit het definitieve akkoord tussen
de onderhandelende partijen in bijvoorbeeld
Amsterdam komt de komende weken, de signalen
wijzen erop dat vele gemeentes legendarische
maatschappelijke akkoorden sluiten.

Ook Ernst en Young stelt bijvoorbeeld in hun uitgave 1] dat eind
gebruikers van energie, zowel zakelijke als particuliere klanten,
sterker zijn dan ooit. “Ze nemen de leiding in het herdefiniëren
van de industrie en ze zijn de drijvende kracht achter een ener
gierevolutie. Het is beter met klanten samen te werken om de
toekomst te definiëren.” De onzekerheid van de sector spreekt
hieruit.

Door Pauline Westendorp

D

eze samenwerkingsbeweging is niet meer te
stoppen. Technieken zoals internet en 3D printen
zorgen dat ‘klanten’ mee kunnen doen op de
markt van vraag en aanbod: energie opwekken,
verhandelen en afnemen, producten thuis printen,
geldstromen beheersen, meebesturen.

Als een gemeente haar doel ‘taken uitvoeren die van belang zijn
voor haar inwoners’ goed wil uitvoeren, doet ze dat nu met de
inwoners: welwillende mensen die werken of wonen in kanto
ren, scholen, sportclubs of woningen. Deze mensen hebben het
wenkend perspectief van overvloed op het netvlies. Ondanks
verschrikkelijke beelden van verdroogde dieren en overstroom
de wildwaterstraten, hebben deze mensen een beeld van een
schone toekomst.
Door nieuwe culturele en sociale waarden te combineren met
nieuwe technieken ontstaat een nieuw tijdperk. Nu we het
doorgeschoten industriële tijdperk achter ons laten, gaat de
aandacht van techniek en geld weer naar de menselijke maat.
Kate Raworth met haar Donut Economie, Herman Wijffels
met een wenkend perspectief van overvloed, de 17 duurzame
ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze worden
omarmd door een dagelijks groeiende groep van organisaties
en mensen overal op de wereld.

De route naar een wenkend perspectief van overvloed
voor iedereen op aarde in een nieuw tijdperk ligt voor ons.
Samenwerking onder leiding van vernieuwende ondernemers,
organisaties en ongeorganiseerde burgers zoals bijvoorbeeld
Herman Wijffels zichzelf noemt, geflankeerd en gefaciliteerd
door bestaande sectoren die zoekende zijn naar hun nieuwe
rol. De gemeentes die dit in hun programma-akkoord opnemen
een dezer dagen tonen ons een aanlokkelijke weg.

En voorlopende politici zien deze ontwikkeling. Zij zien dat een
maatschappelijk akkoord gesloten kan worden met welwillende
vernieuwers. Hadden programma-akkoorden vier jaar geleden
nog vooral lege pagina’s die gevuld konden worden door de
burgers. Nu sluiten gemeentes maatschappelijk akkoorden met
flinke percentages uit miljardenbegrotingen voor initiatief van
nieuwe leiders.

1] 	EY-when-customers-can-power-themselves-will-they-needenergy-suppliers
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Pauline Westendorp is mede-initiatiefnemer lokaal duurzaam
energiebedrijf Zuiderlicht, P-NUTS Awards, EnergieLokaal
Wij krijgen Kippen en eigenaar van NEWNRG.
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Vijf coöperaties en verenigingen op het gebied van duurzame
energie gaan samenwerken binnen één koepelcoöperatie onder
de naam Energie Samen. Vandaag tekenen zij hiertoe een
samenwerkingsovereenkomst. ODE Decentraal, REScoopNL,
ECODE, Hoom en PAWEX denken zo de burgerinitiatieven voor
de verduurzaming van energieproductie en -gebruik krachtiger
te kunnen ondersteunen. Maatschappelijk eigenaarschap is in
de praktijk namelijk een belangrijke sleutel tot succes.

Koepelcoöperatie Energie Samen
staat voor energietransitie
van onderaf
Vijf duurzame coöperaties en verenigingen
bundelen krachten

V

olgens REScoopNL-voorzitter
Felix Olthuis is samenwerking
nodig om het belang van
burgerbetrokkenheid in de
energietransitie zichtbaar te
maken. “We kiezen voor één gezamen
lijke rechtspersoon, een koepelcoöpe
ratie van coöperaties en verenigingen.
Daarmee zijn we effectiever, krachtiger,
beter zichtbaar en ook voor de overheid
een partij om rekening mee te houden.”
“Nederland heeft een sterke traditie van
samenwerken in de vorm van coöpera
ties”, zegt Siward Zomer, directeur van
ODE Decentraal. “Ook in de energie

transitie komt dit tot uitdrukking,
onder meer in het succes van de eerste
windenergiecoöperaties en in de samen
werking die tussen energiecoöperaties
is ontstaan. Die samenwerking krijgt
nu een naam: Energie Samen.”
Energie Samen is een brancheorganisatie
van duurzame energie-initiatieven. De
vijf samenwerkende partijen zeggen een
substantiële bijdrage te willen leveren

aan de regeringsdoelstelling voor het
reduceren van CO2-emissie. In hun
beleidsplan benoemen ze de acties die
Energie Samen gaat uitvoeren, geordend
naar de thema’s van de sectortafels van
minister Wiebes. Het gaat voornamelijk
om opschaling van de activiteiten die
de leden van Energie Samen al langer
uitvoeren.
Energietransitie vanuit burgerinitiatieven
is onze ‘core business’, zegt Thijs de
la Court, algemeen secretaris van het
Gelders Energieakkoord. “De omslag
naar een duurzame energievoorziening
in Nederland wordt een succes als
burgers zich erbij betrokken weten.
Met de oprichting van Energie Samen
willen we de beweging van onderop
meer stem en daadkracht geven. Het
gaat in essentie om het versterken van
maatschappelijk eigenaarschap.”
Binnenkort komt Energie Samen met
een globale berekening van de concrete
bijdrage die de coöperaties kunnen
leveren aan de doelstelling van het
regeerakkoord. Deze berekening wordt
uitgevoerd door Quintel. Energie Samen
gaat zich daarnaast ook bezighouden
met kennisdeling, opleiding en
monitoring.

Foto: Huub van Beurden
bode - NR.2 2016
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ODE Decentraal
op pad
Ervaringen met
wijkverwarming
in Europa
In het kader van het REScoop Plusproject organiseerde ODE
Decentraal op 12 en 13 januari in Culemborg een seminar
over wijkverwarming. Het verhaal van de wijkverwarming
in Denemarken, Noord Italië en Culemborg sprak onze
leden duidelijk aan. Beide dagen werden goed bezocht.
Gerwin Verschuur, directeur van Thermo Bello,
legt uit hoe de wijkverwarming werkt

Door Liesje Harteveld

D

In Denemarken zijn ze erg enthousiast over wijkverwarming. De Deense energieminister noemt de
wijkverwarmingscoöperaties de ‘gouden eieren’ van het Deense energiebeleid. In BODE nummer 2 van
vorig jaar stond een uitgebreid artikel over het succes van de Deense wijkverwarming. Eric Christiansen
en zijn collega Rie Krabsen gingen in Culemborg nog dieper in op de materie. Met het bedrijf EBO Consult
ondersteunen zij zes warmtecoöperaties in de regio Kopenhagen met de ontwikkeling en het beheer van
warmtenetten, en met de levering van warmte.
De warmte voor de Deense wijkverwarmingen wordt centraal opgewekt in grote warmtekrachtcentrales die de
hele Kopenhagenregio van warmte en elektriciteit voorzien. In Noord-Italië produceren de warmtecoöperaties
zelf de warmte, veelal met biomassa. En voor de wijkverwarming in Culemborg wordt warmte onttrokken aan het
drinkwater.

Wijkverwarming in Nederland
In Denemarken is (coöperatieve) wijkverwarming heel normaal (zie de figuur hiernaast).
Maar in Nederland is ook een goedlopende wijkverwarming, namelijk die van Thermo Bello
in de wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg.
De wijk kon zo’n tien jaar geleden een kleinschalig verwarmingsbedrijf in de wijk, op het
terrein van het waterleidingbedrijf Vitens, overnemen. Zo ontstond in 2008 het coöperatieve
wijkenergiebedrijf Thermo Bello dat op 1 januari 2009 van start ging met de productie,
distributie en levering van warmte.
Via een in de wijk gelegen ondergronds distributieleidingnet wordt warm water van lage
temperatuur geleverd aan 207 woningen en 7 bedrijfspanden. De woningen en bedrijfspanden krijgen
warm water binnen en via een retourleiding gaat afgekoeld water terug naar het warmtestation.
Thermo Bello leverde in 2016 voor 1245 MWh warmte aan huizen en 1092 MWh warmte aan kantoren.
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Wijkverwarming in Zuid-Tirol

De SEV (Süd Tiroler Energie Verband) is een koepelorganisatie voor onder andere
45 wijkverwarmingen in het Italiaanse deel van Tirol. Van de 82 biomassa wijk
verwarmingen in Zuid-Tirol zijn er 45 lid van SEV, ongeveer twee derde daarvan
zijn coöperaties. De wijkverwarmingen variëren in vermogen van circa 31 MW
tot de kleinste die een vermogen heeft van ongeveer 300 kW.
Vergeleken met verwarming op olie zijn klanten van de Tiroolse wijkverwarmingsorganisatie
15 tot 30 procent goedkoper uit. Leden hebben daarbij ook zeggenschap over de prijs van
verwarming, investeringen en de toelating van nieuwe leden.
Coöperaties gaan uit van gelijke rechten van alle leden. Volgens Thomas Egger van SEV heeft dat
ook lastige kanten. Je kunt daardoor niet zo flexibel zijn in je tarieven. Hij zou het liefste lagere
tarieven invoeren op basis van lage retourtemperatuur, lage tarieven voor grote klanten en hoge
tarieven rekenen voor klanten die veel energie verbruiken in korte tijd.
Egger maakt zich ook zorgen over de ontwikkeling van nieuwe Italiaanse wet- en regelgeving ter
bescherming van klanten. Als dit doorgaat, zou dat een enorme regeldruk met zich meebrengen
voor vooral de kleinere warmteleveranciers zoals de coöperatieve wijkverwarmingen. Het gaat
om zo’n vijftig minimumeisen waaraan de warmteleverancier moet voldoen en die allemaal
nauwkeurig gedocumenteerd moeten worden, bijvoorbeeld per klant hoeveel minuten hij of zij bij
de helpdesk moet wachten voordat hij of zij informatie krijgt. Op dit moment is de SEV in gesprek
met de Italiaanse autoriteiten om te bekijken hoe ze de ‘worst case scenario’s’ kunnen voorkomen.
Het bovengenoemde seminar over warmtecoöperaties heeft inmiddels een vervolg gekregen.
Op 12 en 13 april is zijn vijf mensen afkomstig van coöperaties verspreid over Nederland naar
Kopenhagen gegaan om kennis op te halen over het ondersteunen van lokale warmtecoöperaties.
Deze groep werkt nu een plan uit om ingebed in Energie Samen (zie artikel op pagina 23) onder
steuning te kunnen bieden aan coöperaties die met
warmte aan de slag willen.

Warmtecentrale van
de SEV in Zuid-Tirol
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Econobis
in bedrijf!
Door Liesje Harteveld

“Ik ben tevreden,” zegt René van Vliet als we hem
vragen naar de stand van zaken van Econobis.
René is projectleider van Econobis. Econobis is de
ICT-omgeving die energiecoöperaties ondersteunt met hun leden-, leningen- en postco
deroosadministratie, rapportages, communicatie en projectadministratie, en die tevens
aan alle wettelijke eisen voldoet. Alle duurzame energiecoöperaties kunnen vanaf eind
juni gebruik maken van het online platform.

René van Vliet

“D

e fase van praten is nu echt
voorbij, Econobis is operatio
neel. Het is heel mooi dat ik
niet meer hoef te vertellen dat
het een goed systeem wordt.
Nu kunnen we laten zien dat het werkt,” aldus
René. “Het systeem draait al bij tien coöperaties,
bij een aantal in test en bij sommigen is Econobis
daadwerkelijk in bedrijf. De data van Windpower
Nijmegen en Energiek Schiedam is bijvoorbeeld al
omgezet van hun oude systeem naar Econobis.”

Binnen budget
Econobis is binnen budget en met slechts een
kleine tijdsoverschrijding gebouwd. “In eerste
instantie zouden we eerst alle modules maken en
daarna gaan testen. Dan was alles wel eerder klaar
geweest, maar dan hadden we pas veel later de
fouten eruit kunnen halen. Nu hebben we steeds
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een module gebouwd en vervolgens heel breed
getest. Op het moment dat de fouten eruit waren
zijn we verder gegaan met de volgende module. Zo
konden we sneller een beter product afleveren.”

Energiebesparing
De eerste module van de coöperatieve ICT-omge
ving die klaar was, is de ‘klantreis’ voor energie
besparing, waar de coöperaties DeA en Vallei
Energie op dit moment al mee werken.
Deze klantreis; vanaf het eerste contact tot
inventariseren waar de werkelijke behoefte zit op
het gebied van besparing, tot aan een gesprek
met een energiecoach, en uiteindelijk een offerte
van een lokale leverancier, wordt
ondersteund door Econobis. Alles
is daarin gemakkelijk en goed te
registreren.
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Econobis ondersteunt als extra optie
ook het zogenaamde ‘Hoomdossier’.
Daarin kan een bewoner zelf alle
energiebesparingsmaatregelen
in zijn of haar woning invoeren
en bijhouden. Zo is eenvoudig te bepalen welke
maatregelen nog meer mogelijk zijn en wat daarvan
het effect is en de terugverdientijd. Het Hoomdossier
is ook een hulpmiddel waarmee de energiecoach
van een coöperatie bewoners goed kan adviseren.
Het Hoomdossier is gemaakt in samenwerking met
de Haarlemse energiecoöperaties Garenkokerskwartier
en DE Ramplaan en de gemeente Haarlem

Participatieadministratie
Bij Energiek Schiedam en DeA loopt op dit moment een
pilot voor de module van de postcoderoosadministratie.
De gebruikers zijn tevreden. Deltawind gaat binnenkort
over op Econobis voor hun participatie-administratie
voor de obligaties en rente uitkeringen. Dat betekent
dat de komende 15 jaar ook de participaties van wind

park Krammer, waar miljoenen euro’s in omgaan, via
Econobis geadministreerd zullen worden.
“Coöperaties hebben deze module zelf uitgewerkt.
Medewerkers uit de praktijk hebben nagedacht over
alle functionaliteiten die nodig zijn. Onze gebruikers
weten wat ze nodig hebben, en dat zit nu in Econobis.
Dat geeft mij het vertrouwen dat het klopt wat we
maken.”

Boekhouden en meer
Econobis bouwt verder aan een facturatiemodule waar
mee facturen opgemaakt en verstuurd kunnen worden.
Als extra optie komt ook een koppeling met een boek
houdpakket beschikbaar, waarin onder meer betalingen
aan verzonden facturen worden gematcht en waarmee
de jaarrekening kan worden opgemaakt. Voor het
gebruik van het boekhoudprogrammamoet wel extra betaald worden.
Verder wordt gewerkt aan de mogelijk
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heid om verschillende coöperaties in
één Econobis-omgeving te laten wer
ken. Dat kan handig zijn wanneer een
coöperatie met verschillende rechts
personen en/of entiteiten werkt.
Daarnaast wordt er een ledenportal gemaakt waarin
coöperatieleden kunnen inloggen en hun gegevens
kunnen inzien. Tenslotte komt er een iDeal koppeling
om betalingen eenvoudig te laten verlopen.

toegankelijk te maken is er een gedifferentieerde tarief
structuur bedacht. Grote en kapitaalkrachtige coöpe
raties betalen meer per lid dan kleine deelnemers met
maar weinig leden. De tarieven variëren van 1,5 euro
tot 5 euro per coöperatielid per jaar. Deelnemers aan
Econobis zijn daarmee ook lid van coöperatie Ecode,
de eigenaar van Econobis.

Tarieven
De tarieven voor het gebruik van Econobis zijn inmid
dels vastgesteld. Om het systeem voor alle coöperaties

	Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen binnenkort weer webinars over Econobis volgen.
	Op de website en via de mail worden de data bekend gemaakt.
https://www.duurzameenergie.org/econobis
	Meer info: rene.vanvliet@duurzameenergie.org
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RESCOOP. EU
FEDERATION OF GROUPS AND COOPERATIVES OF CITIZENS FOR RENEWABLE ENERGY IN EUROPE

REScoop.eu ontevreden
over uitwerking definitie
‘energy communities’

H

et proces waarin de rol van Europese
energy communities (energiecoöpe
raties) in de Europese energietransitie
begin dit jaar vastgelegd moest worden,
verliep volgens de Europese federatie van
duurzame energiecoöperaties nogal gehaast en on
georganiseerd. REScoop.eu noemt dit teleurstellend
omdat het Europees parlement juist heeft aangege
ven een sterke rol voor de energy communities te
zien. Het ITRE- comité (industrie, handel, onderzoek
en energie) van het Europees parlement, liet volgens
REScoop.eu een lauwe houding zien tegenover de
burgers die deelnemen aan de energietransitie.

Geen steun
“Het ITRE greep een belangrijke mogelijkheid om
sterke steun te betuigen aan burgerparticipatie in de
Europese energietransitie niet aan. Maatregelen om
de transparantie te vergroten voor burgers die actief
willen worden, en om greenwashing te voorkomen
door leveranciers, werden zelfs afgeschaft. Het ITRE
zorgt er overigens wel voor dat subsidies voor vuile
fossiele brandstoffen weggewerkt worden,” aldus
REScoop.eu.

triciteitsverordening en elektriciteitsrichtlijn, bepalen
in hoeverre energiegemeenschappen toegang hebben
tot een gelijk speelveld op de Europese energiemarkt.

Verbeteringen nodig
De voorstellen van de Europese Commissie om de rol
van energy communities daarin te versterken vragen
nog verschillende verduidelijkingen en verbeteringen.
Het ITRE heeft daar echter niets mee gedaan.

Nationale overheden
Het komt nu voornamelijk neer op nationale overhe
den om de definitie te verscherpen en daarmee de
positie van energiecoöperaties te versterken. Siward
Zomer, directeur ODE Decentraal en bestuurslid
van REScoop.eu: “We hebben goede hoop dat dit in
Nederland constructief opgepakt wordt, maar we zien
ook dat wij in Nederland in een luxe situatie zitten. In
veel landen zoals in Spanje of Polen volgen nationale
overheden de voorstellen van de grote energiebedrij
ven op, om de toegang tot de markt voor energieco
öperaties bijna onmogelijk te maken. Het is al met al
voor Europa een gemiste kans om de energietransitie
te democratiseren.”

Goedkeuring wetgevingsregels
Het ITRE-comité heeft met de goedkeuring van
wetgevingsregels voor het nieuwe marktontwerp van
Europa ingestemd. Twee onderdelen daarvan: de elek
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Wat er verder wordt gezegd...
Olof van der Gaag @olofvdgaag 16:02 6 feb. 2018 Mooie visualistatie van de
nog-niet-zo-mooie score van duurzame
energie in NL tov andere EU-landen; door
@rug_geo The only way is up!
De Windvogel @de_windvogel
13:05 - 19 feb. 2018 De succesverhalen van
windenergie in het VK en Duitsland laten
zien ‘dat wanneer alle landen in Europa
zich toewijden aan de energietransitie,
35 % hernieuwbare energie in 2030
volkomen haalbaar is.’
ODE-Decentraal @ODE_NL 1 mrt. 2018
150 burgers hebben er samen voor gezorgd
dat dit windpark van 44 MW doorgaat
#cooperatiefondernemen Windpark Deil
definitief dankzij lokale steun
De komst van elf windturbines rond het
knooppunt Deil van de A2 is definitief nu de
overheid SDE+-subsidie heeft toegekend.
Met dank aan een lokaal coöperatief
initiatief komt dit windpark van de grond
Windpark Krammer @windpark
krammer 2 mrt. 2018 De twee
oeverzwaluwwanden bij #Krammer zijn
weer mooi steil gemaakt voor de komst van
de #oeverzwaluwen dit voorjaar. Vorig jaar
hadden we iets meer dan 300 broed–
paartjes in beide wanden. We hopen
dit jaar weer veel oeverzwaluwen te
verwelkomen!
ODE-Decentraal @ODE_NL 15:03 - 8
mrt. 2018 Alweer een volle zaal bij een ODE
Decentraal bijeenkomst. De digitale coöpe
ratie, waar krijgen energiecoöperaties in
de nabije toekomst mee te maken?
ODE-Decentraal 15:48 - 8 mrt. 2018 @
ODE_NL Energiecoöperaties zijn bezig met
carsharing, blockchain, slimme energie
systemen, GIS, smart grids, etc.
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Vandaag bij ODE Decentraal in De Digitale
Coöperatie
ODE-Decentraal @ODE_NL 11:55 - 15 mrt.
2018 Gelderse gemeenten gaan klimaat
doelen zo niet halen, zeggen energie-experts
GrEK @Energiekoepel 13 mrt. 2018
Groningen in #demonitor. Tjitse Mollema
van de Lopster Energiecooperatie heeft
een gezamenlijk zonnedak gerealiseerd.
De manier waarop de autonomie van burgers
gewaarborgd blijf, dat doen ze goed in het
mooie Groningen
Siward Zomer @siwardzomer
14 mrt. 2018 En weer weet een energie
cooperatie door hard werken een
windproject te versnellen.
Siward Zomer heeft geretweet
NEWECOOP @NeWECoop
Gemeenteraad @GemNederweert stemt
in met versnelde procedure voor #burger
molens. Veel enthousiasme bij de raadsleden
voor de aanpak van @NeWECoop. Duurzame
energie weer wat dichterbij! @REScoopnl @
limburg @wmlwater …
ODE-Decentraal @ODE_NL 09:24 - 21
mrt. 2018 En ODE Decentraal praat mee aan
de elektriciteitstafel
ODE-Decentraal heeft geretweet
MinisterieEZK @MinisterieEZK Wie gaan
het #Klimaatakkoord uitvoeren? Overzicht
voorzitters en partijen per sectortafel op
een rij - https://www.rijksoverheid.nl/
ministeries/ministerie-van-economischezaken-en-klimaat/nieuws/2018/02/23/
kabinet-geeft-startschot-voorklimaatakkoord …
ODE-Decentraal @ODE_NL 22 mrt. 2018
ODE Decentraal ondertekent Green Deal
omgevingsparticipatie duurzame
energieprojecten
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ODE Decentraal verenigt burgers
en bedrijven om samen actief
bezig te zijn met Duurzame
Energie. Wij willen daarom
dat leden van ODE Decentraal
elkaar kunnen vinden. Als lid
heeft u toegang tot alle ODE
Decentraalleden en hun expertise.

E

Daarnaast heeft ODE Decen
traal zogenaamde Bijzonder
Aangeslotenen. Dit zijn organi
saties die met een financiële
bijdrage ODE Decentraal onder
steunen. Deze groep bevat de
volgende leden

Eneco BV
www.enecogroep.nl

E-Connection Project BV
http://e-connection.nl
ECN
www.ecn.nl
Encon
www.encon-energy.nl

Eneco Wind BV - Afd. Windonshore
www.eneco.nl
Energiek Leiden
www.energiekleiden.nl
Escozon Coöperatie U.A.
www.escozon.nl

A

Aenergie
www.aenergie.nl
AGEM
Achterhoekse Groene Energie
Maatschappij
www.agem.nu
Alliander
www.alliander.com

B

Begro BV	
Bosch & van Rijn
Experts in duurzame energie
en ruimte
www.boschenvanrijn.nl
Buurtzon Arnhem
www.zoncorp.nl

Eversheds Sutherland BV
www.eversheds.nl

G

Greenchoice
www.greenchoice.nl
Green Energy Services BV	
www.greenenergyservices.nl
Groenpand
www.groenpand.nl
Greensolver
www.greensolver.net/nl/

H

H4A Infratechniek BV
www.h4a.nl
HVC
www.hvcgroep.nl

N

Netwerk Duurzame Dorpen
www.netwerkduurzamedorpen.nl

P

Parkmanagement Hoorn
www.parkmanagementhoorn.nl
Prowind
http://www.prowind.com

Q

Qurrent
www.qurrent.nl
QWIC elektrische scooters
en -fietsen
www.qwic.nl

R

Raedthuys Windenergie BV
www.raedthuys.nl

S
Schellekens Proces en Project
www.daaromduurzaam.nu
Smitstra Windturbine
Stichting Duurzaam Wonen
Nederland
www.sdwn.nl

T
Tjessinga Windenergie BV	
Triodos Investment Management
www.triodos.nl

ODE Decentraal
Bijzonder Aanges
C

CE
www.ce.nl

Centraal Bureau voor de Statistiek
Bibliotheek (CBS)
www.cbs.nl

D

Den Hollander Advocaten
www.denhollander.nl

K

Klimaatverbond Nederland
www.klimaatverbond.nl

Kroes Aannemingsbedrijf BV
www.kroes.org

W

Windunie
www.windunie.nl
Wolt-Beek BV

Fa. Windstroom		

L

Lagerwey
http://www.lagerwey.com

M

Mastervolt BV
www.mastervolt.nl

Milieudefensie
www.milieudefensie.nl
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UITNODIGING

Ledenbijeenkomst
onderhandelingen
Klimaatakkoord

Bent u ook zo benieuwd naar de resultaten van onze
onderhandelingen voor het nieuwe Klimaatakkoord?
Op woensdagmiddag 4 juli bent u van harte welkom
op onze ledenbijeenkomst over de resultaten.
Tijdens deze bijeenkomst lichten we het proces en het
eindresultaat toe. We gaan dit met u bespreken onder
het genot van een hapje en een drankje.
Datum en tijd: 4 juli, 15.00-17.00
–
Locatie: The Colour Kitchen Nieuwe Vaart,
Arthur van Schendelstraat 500, Utrecht
Aanmelden kan via de website
www.duurzameenergie.org/mijn-vereniging

