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Voorwoord
Het voor u liggende rapport is geschreven naar aanleiding van de vraag van het Dorpsoverleg in
Elsendorp om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar het opzetten van een eigen
energievoorziening. Met deze vraag zijn wij als groep studenten van de Wageningen Universiteit aan
de slag gegaan. Tijdens ons onderzoek hebben wij met verschillende personen en instanties
gesproken voor het bepalen van de haalbaarheid. Gedurende het onderzoek bleek dat het uitvoeren
van een complete haalbaarheidsstudie niet mogelijk is omdat er geen concreet kader was waaraan
de haalbaarheid getoetst kon worden. Daarom is ervoor gekozen om te kijken hoe er een initiatief
kan worden opgestart om de eigen energievoorziening op te zetten in Elsendorp. Aan het einde van
het rapport vindt u een duidelijke aanbeveling over het opzetten van een energievoorziening voor
Elsendorp waarbij de sociale betrokkenheid kan worden verhoogd.
Wij willen de volgende personen bedanken voor hun medewerking aan ons project, de
opdrachtgever Stichting Dorpsoverleg Elsendorp en de begeleiding hierbij door Willy Donkers, Henri
van Summeren, Wout de Vries en Dick de Bruin. Ook willen we Josette Jacobs en Bas van Vliet als
begeleiders vanuit de WUR bedanken. Als laatste willen we alle andere partijen bedanken die bereid
waren ons te woord te staan voor een interview. Wij zijn blij dit rapport te kunnen presenteren aan
de Elsendorpers.
Wageningen, 13-12-2011
Roanne Bakker
Marc Biermann
Kay Hensens
Peter Kanters
Jos Ruizendaal
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Begrippenlijst
APX Endex
De beurs in Nederland waar energie wordt verhandeld, gevestigd in Amsterdam. Op de APX kan
elektriciteit en gas per dag worden in- en verkocht.
CBS
Centraal bureau voor de statistiek, onderzoeksbureau dat gegevens uit Nederland verzameld en
bewerkt. Hiermee kunnen statistieken worden opgesteld voor onderzoek of beleid.
CertiQ
Instelling die duurzame energie certificeert doormiddel van Garanties van oorsprong. Zij geven de
garantie dat de energie op duurzame wijze is opgewekt uit zon, water, wind of biomassa. CertiQ is
hiervoor aangewezen door de overheid.
ECN
Energieonderzoek centrum Nederland is een onderzoeksinstelling welke onderzoek doet op het
gebied van energie. Naast Nederland is ECN ook internationaal bekend in het onderzoek van
duurzame energie.
HRe ketel
Een hoog rendementsketel welke naast warmte ook elektriciteit levert. Een HRe ketel wordt ook wel
een micro-WKK genoemd.
Kale energieprijs
De kale energieprijs is puur de prijs die wordt betaald voor de energie, zonder de BTW,
energiebelasting, meterhuur en transportkosten.
kWh/MWh
Staat voor kilowattuur en megawattuur. Een kilowattuur is gelijk aan de energie die een apparaat van
1000 Watt gedurende een uur verbruikt. Een megawattuur is een factor 1000 groter dan een
kilowattuur.
LEI
Landbouw Economisch Instituut, een onderzoeksinstituut van Wageningen UR. Het LEI doet
onderzoek op het gebied van land- en tuinbouw en visserij, beheer van landelijk gebied en de
consumptie van voedingsmiddelen.
LOG
Landbouw ontwikkelingsgebied, in een LOG-gebied is er ruimte voor de intensieve veehouderij om
zich te ontwikkelen.
MEP
Een subsidieregeling die was opgezet door het Ministerie van Economische Zaken, de MEP regeling
staat voor Milieu Elektriciteitsproductie. De MEP was ingesteld om de productie van duurzame
energie als biomassa, windenergie of zonne-energie te stimuleren.
Nibud
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting is een stichting die burgers informeert en adviseert over
hun financiering. Naast de advisering van burgers doet het Nibud ook onderzoek naar de financiële
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situatie van de burgers. Hiermee willen ze de zelfredzaamheid van alle burgers in Nederland
verhogen.
SDE+
Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie, de SDE+ regeling, is de opvolger van de MEP. De
SDE+ regeling verzorgt ook subsidie op de productie van duurzame energie. Daarnaast wordt er ook
subsidie verstrekt voor de levering van groen opgewekt (bio-) gas.
SDT
Stichting Duurzaam Texel (SDT) is een werkgroep die in het jaar 2000 is opgericht met het doel
duurzame energie onder de aandacht te brengen in Texel.
Smart grids
Het energieverbruik van een groep huizen wordt aangepast op het energieaanbod. Zo kan de
wasmachine op een tijd worden ingeschakeld van hoog aanbod.
STC
Standaard test condities voor zonnepanelen. Er wordt 1000 W/m2 ingestraald op een zonnepaneel
met een temperatuur van 25°C. De energie die het zonnepaneel dan levert wordt uitgedrukt in Wp.
Wp
De theoretische opbrengst van een zonnepaneel onder ideale omstandigheden. Deze waarde wordt
bepaald onder standaard test condities (zie hieronder). De optimale productie wordt in Nederland
niet vaak gehaald.
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Samenvatting
De Stichting Dorpsoverleg in Elsendorp heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden voor een
eigen energievoorziening in het dorp. Het doel is om meer sociale betrokkenheid te creëren en eigen
financiële middelen te genereren voor een leefbaar Elsendorp. De vraag is of het haalbaar is om via
eigen voorziening van groene, waar mogelijk duurzame energie inkomsten te genereren voor het
algemeen belang van Elsendorp. Het onderzoek heeft zich gericht op vier aspecten, gebaseerd op
vergelijkbare projecten in Nederland, België en Duitsland. Er is gekeken naar de technische
mogelijkheden om zelf energie op te wekken, de huidige energiebalans, de mogelijkheden met
betrekking tot het netwerk en hoe de sociale betrokkenheid vergroot kan worden. Daarnaast is er
een voorstel gedaan hoe dit project in Elsendorp tot uitvoering kan worden gebracht.
De vier aspecten
Groene energie is volgens de Rijksoverheid energie die duurzaam is geproduceerd. Hieronder valt
energie opgewekt uit zon, wind, biomassa of een combinatie hiervan. Er zijn verschillende manieren
om duurzaam stroom op te wekken. Technisch en financieel gezien hebben zonnepanelen,
windenergie en biomassa-energie het beste potentieel voor energieopwekking in Elsendorp.
Zonnepanelen worden veelal gebruikt voor eigen energieopwekking bij burgers. Het energiecollectief
kan door het collectief inkopen van zonnepanelen de kosten omlaag brengen. De energie die
hiermee geproduceerd wordt, mag tot 5000 kWh per jaar worden afgetrokken van het huidige
verbruik (salderen). Daarover hoeft geen energiebelasting te worden betaald. Gezamenlijk salderen
met meerdere locaties is momenteel niet toegestaan in Nederland.
Windenergie kan tegen concurrerende kostprijs elektriciteit opwekken. Echter de gemiddelde
windsnelheid in Elsendorp is laag en zal er dus behoorlijk hoog gebouwd moet worden. Daarnaast
roepen windmolens ook vaak weerstand op bij de bevolking. Windmolens worden momenteel niet
toegestaan door de provincie Brabant. Biomassa is een grote duurzame energiebron in Europa. In
Elsendorp is het een interessante vorm voor energieopwekking door het hoge aandeel agrariërs. Het
is een vrij constante energiebron in tegenstelling tot zonnepanelen en windenergie.
In Elsendorp bevinden zich 380 woningen, waarvan er 70 behoren tot agrarische bedrijven. Het
energieverbruik van de Elsendorpse gemeenschap komt ongeveer neer op 4.700.000 kWh. Uitgaande
van gemiddelde kale energieprijzen (energieprijs exclusief de toeslagen en belastingen) , zal de totale
marktwaarde van elektriciteit ongeveer drie ton bedragen in Elsendorp. Bij de agrarische bedrijven is
de schatting moeilijk te maken, omdat de bedrijfsgrootte veelal onbekend is. Daarnaast is het
energieverbruik van de niet-agrarische ondernemers niet meegenomen. Grootte, leeftijd, isolatie en
inrichting van gebouwen hebben ook nog een grote invloed op het verbruik.
Het huidige netwerk is geschikt om stroom terug te leveren, maar hiervoor moet het geproduceerde
vermogen wel overeenkomen met de capaciteit van de aansluiting. De Elsendorpse burgers hoeven
niets extra te betalen als zij terugleveren aan de energiecoöperatie. Wanneer er lokaal energie wordt
opgewekt dan is er waarschijnlijk een nieuwe aansluiting nodig en moeten er kosten worden betaald.
Uit andere projecten blijkt dat wanneer burgers meeprofiteren van de opbrengsten en ook medeeigenaar zijn, het draagvlak voor een duurzaam energieproject groter wordt. Het draagvlak neemt
toe door burgers in alle fasen van het project te betrekken. Het is belangrijk dat het initiatief vanuit
de burgers zelf komt. Samenwerken draagt bij aan het vergroten van de sociale betrokkenheid. Er
moet een energiecollectief worden gevormd. Hierbij is een coöperatie, waarbij de burgers aandelen
kunnen kopen, een passende rechtsvorm.
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Uitvoering van het project in Elsendorp
Bij de oprichting van een collectief moeten drie stappen worden doorlopen. Eerst moet onderzocht
worden hoeveel mensen zich bij het initiatief willen aansluiten. Bij genoeg belangstelling moet een
kerngroep worden opgericht, die aan de slag gaat. De kerngroep moet de Elsendorpse burger goed
informeren. Het is verstandig om een aantal partijen al vroeg bij het project te betrekken. De
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij heeft ervaring met het begeleiden van
burgerinitiatieven en is bekend met de belangrijkste valkuilen. Het is verstandig om de lokale
overheid in een vroeg stadium erbij te betrekken, omdat zonder hun steun projecten moeilijker te
realiseren zijn.
Om snel aan de slag te gaan met energie kan het energiecollectief starten met het gezamenlijk
inkopen van energie. Door samen in te kopen kun je korting krijgen op je energierekening. Dit maakt
het voor burgers interessant om aan te sluiten aan dit collectief. Dit energiecollectief zal meer
moeten bieden dan alleen een lagere prijs. Dit kan door informatie te geven over het besparen van
energie en het zichtbaar maken van de organisatie in het straatbeeld. Het energiecollectief kan
burgers bijstaan bij eigen initiatieven zoals het besparen op energie en het zelf produceren.
Het energiecollectief zal aan de slag moeten met een toekomstvisie voor middellange en lange
termijn. Duidelijke doelen moeten hierbij geformuleerd worden: wat willen we bereiken en hoe gaan
we ermee aan de slag. Hierbij valt te denken aan het zelf produceren van energie door de coöperatie.
Op de middellange termijn kunnen feestdagen worden georganiseerd, ook om de successen aan de
burgers te presenteren en te vieren. Op de lange termijn kan het einddoel, om zelfvoorzienend te
zijn in energie en de leefbaarheid in het dorp te verbeteren, bereikt worden als Elsendorp bereid is
een ambitieus en vernieuwend dorp te zijn.
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English Summary
The village council of Elsendorp wants to bring the citizens and (agricultural) entrepreneurs closer
together. Besides, they want to generate some revenues to improve the quality of life in Elsendorp.
The question is whether this can be achieved by starting their own supply of green, renewable
energy. The feasibility and practicability of this project for Elsendorp is determined by four aspects.
The technical possibilities to produce energy in Elsendorp , the current energy balance of Elsendorp,
the possibilities with respect to the network and how to increase the social engagement. These
aspects follows from studied similar projects in the Netherlands, Belgium and Germany.
According to the Dutch government, green energy is sustainable produced energy. This is energy
produced by the sun, wind, biomass or a combination of these. There are different ways to produce
sustainable energy. Technically and economically, solar panels have the highest potential in
Elsendorp. Solar panels can be used by citizens to produce their own power. The energy collective
could buy solar panels together, to get a discount on the investment. The produced energy by
citizens may be subtracted of the current use till 5000 kWh per year. Over this amount of energy, no
energy tax has to be paid.
With wind turbines it is possible to produce energy at competitive prices. Due to a low average wind
speed in Elsendorp, high wind turbines should be built. Besides, wind turbines evoke resistance by
citizens. At the moment it is not allowed to build wind turbines in the province of Noord-Brabant.
Biomass is a big sustainable energy source in Europe. This could be an interesting energy source for
Elsendorp because of the high number of farms. Furthermore the energy production by biomass is
rather constant, unlike solar energy and wind energy.
The estimation of energy usage of Elsendorp, based on data from the central statistical office is
4.700.000 kWh. Elsendorp consists of 380 houses, of which 70 are farms. Based on the average price
of electricity without taxes the total market value of this energy is approximately € 317.450,- . To
make an estimation for the farmers is difficult because of the unknown size of the farms. Another
remark on the energy consumption is that companies other than the agricultural are not taken into
account. This is because of the uncertainty about the size and the variation in production of these
companies.
The current electricity network is suitable for energy production by citizens but the produced power
cannot exceed the capacity of the connection. The citizens of Elsendorp don’t have to pay an
additional fee when they deliver to an energy cooperation. When energy is produced on a new site, a
new connection is necessary and therefore costs have to be paid.
From other projects it shows that when people are (partly) owner of an electricity producing
installation, and profit from the revenues, the social acceptance is high. Another positive influence
on social acceptance is an overall involvement of the citizen to the project. The most important
factor for a high acceptance is that the citizens themselves are the initiators of the project. Working
together towards one target increases social involvement. So the people need to unite themselves
into a cooperation. The best legal structure to do this is a cooperative.
To start a cooperation of citizens there are three main steps. First the number of citizens willing to be
involved in the project has to be clear. When the number of people willing to participate is high
enough, a core group should be formed. The core group has to inform the people of Elsendorp about
the founding of the cooperate. It is wise to ask some expertise from organizations specialized in local
initiatives. The KNHM has a lot of experience in local initiatives and can help the cooperation to start.
Another important partner at the start is the local government, without their support it is difficult to
realize projects.
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To get started with an energy cooperation, the energy cooperation could start with combined energy
purchasing. With combined energy purchasing it is possible to receive a discount on the energy
prices. This makes it interesting for people to join this cooperation. This energy cooperation will need
to provide more than just a lower price. This can be achieved by providing information about how to
reduce the energy usage and by making the organization visible on the streets. The energy
cooperation could assist citizens with own energy initiatives such as producing own energy with solar
panels.
The energy cooperation will have to develop a vision for the medium and long term. Clear goals
should be formulated: what do we want to achieve and how do we get there. The ambition could be
to produce energy by the cooperative. On the midterm it is important to celebrate reached goals
with the people to show what has been done. On the long term the overall goal has to be a selfsufficient way of energy supply and to invest in the local village. When Elsendorp takes on the
challenge, it can be an self-sufficient and sustainable village.
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1.1

Introductie
Aanleiding

Door de recente economische ontwikkelingen en de daarop volgende overheidsbezuinigingen,
krijgen dorpen te maken met teruglopende financiering vanuit de overheid. De afgelopen jaren is de
overheid steeds beperkter met het verstrekken van subsidies naar lokale projecten. Daardoor wordt
het te besteden budget voor plaatselijke projecten kleiner. De dorpen worden dus steeds meer
afhankelijk van een eigen financiering, er zal dus zelf gegenereerd moeten worden om in de
toekomst projecten te kunnen opstarten welke de leefbaarheid in het dorp hoog houden.
Dit gaat ook niet voorbij aan Elsendorp, de Stichting Dorpsoverleg Elsendorp zoekt daarom naar een
manier om onafhankelijk te worden van de overheid. Daarnaast kan hiermee de sociale binding in
het dorp vergroot worden. De stichting kwam daarom met het idee om een eigen
energiemaatschappij op te richten, waar burgers energie kunnen aanleveren maar ook af kunnen
nemen. De winsten die hier eventueel uit voortvloeien, kunnen worden geïnvesteerd in het dorp.
Deze geproduceerde energie zal indien mogelijk duurzame energie zijn, dus met behulp van zon,
wind of biomassa. Daarnaast maakt eigen opgewekte energie de bewoners minder afhankelijk van
externe partijen. Het project heeft ook als doel te zorgen voor een sociale binding in Elsendorp. Het
contact tussen de ondernemers en burgers kan worden versterkt. Hiermee zal er een hoger
wederzijds begrip kunnen ontstaan.
Op dit moment zijn er al een aantal duurzame energieprojecten in binnen- en buitenland op lokale
schaal. Er wordt dan meestal decentraal energie opgewekt, bijvoorbeeld door middel van een
windmolen. De burgers worden daarbij al vroeg bij het project betrokken, zodat er draagvlak
ontstaat. Ook hebben ze de mogelijkheid om mee te doen. Door de eigen participatie en daarmee de
invloed op het project vloeien de inkomsten hieruit ook terug naar de inwoners, of het kan worden
geïnvesteerd in het dorp.

1.2

Probleemstelling

Het huidige probleem voor de Stichting Dorpsoverleg Elsendorp is echter een gebrek aan voldoende
kennis om de haalbaarheid te bepalen ten aanzien van het opzetten van een eigen
energievoorziening. Er zijn een aantal gebieden waarop op dit moment nog te weinig kennis
aanwezig is. Er moet namelijk worden onderzocht hoe de duurzame energie geproduceerd kan
worden voor Elsendorp. Een andere vraag is hoe de burger het beste bij het project kan worden
betrokken en er zoveel mogelijk draagvlak onder de bevolking zal ontstaan. Verder zal de
energiebalans van Elsendorp bepaald moeten worden om de mogelijke markt in kaart te brengen.
Aan de hand van deze analyse is de volgende hoofdvraag opgesteld
“Is het haalbaar om via eigen voorziening van groene waar mogelijk duurzame energie inkomsten te
genereren voor het algemeen belang van Elsendorp?”
Om deze hoofdvraag te beantwoorden, zijn de volgende aspecten onderzocht:
- Technische mogelijkheden voor energieopwekking
Wat zijn de mogelijke technische installaties om tot een duurzame energieopwekking te komen?
Zijn deze installaties voor Elsendorp realiseerbaar?
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- De energiebalans van het dorp
De huidige energiebalans van Elsendorp is onbekend. De hoeveelheid stroom die er nu al opgewekt
wordt of in de toekomst opgewekt kan worden is onbekend. Daarnaast is niet duidelijk hoeveel
energie de huishoudens momenteel in Elsendorp afnemen.
- Mogelijkheid van gebruik van bestaande netwerken/infrastructuur
De bestaande elektriciteitsnetwerken zullen misschien aangepast moeten worden om de stroom te
kunnen leveren op het net. Ook wordt op het huidige netwerk de geproduceerde energie deels
verrekend met de ingekochte energie, hiervoor is regelgeving opgesteld.
- Het effect op de sociale betrokkenheid
Leveren vergelijkbare projecten een bijdrage aan het verhogen van de sociale betrokkenheid binnen
een dorp en welke organisatiestructuren zijn er mogelijk? Hierbij wordt ook gekeken naar de sociale
betrokkenheid van dergelijke initiatieven en naar het draagvlak dat er voor de projecten is. Er is een
afbakening gemaakt om alleen te kijken naar de effecten bij andere projecten. Dit is gedaan omdat er
aan de bevolking in Elsendorp nog geen concrete informatie kan worden gegeven over de
invulling/opzet van de energievoorziening.

1.3

Onderzoeksstrategie

Om tot een beantwoording te komen van de verschillende vragen die er opgesteld zijn is er eerst een
onderzoek gedaan naar de andere duurzame energie projecten die er op dit moment lopen. Uit deze
projecten is informatie gewonnen over belangrijke aandachtspunten voor het opstarten van een
eigen energievoorziening. Daarnaast hebben er verschillende interviews plaats gevonden. Aan de
hand van deze aandachtspunten is een verder onderzoek gedaan om deze punten aan te pakken en
te vertalen naar Elsendorp. Ook is er een literatuurstudie uitgevoerd en zijn websites bezocht.
Daarnaast is er een symposium ‘Lokale duurzame energie’ bezocht, georganiseerd door SetNL. Op dit
symposium werd gesproken over aandachtspunten voor de lokale duurzame energieopwekking.
Vervolgens hebben er nog gesprekken plaatsgevonden met plaatselijke ondernemers over hun
mogelijkheden voor duurzame energieopwekking. De kennis die hiermee is verkregen is
samengevoegd en hieruit volgen de conclusie en aanbevelingen.

1.4

Leeswijzer

Het verslag begint met een beschrijving van groene en duurzame energie om een duidelijk beeld te
krijgen wat er nu onder wordt verstaan. Dan volgt er verkenning naar vergelijkbare projecten op het
gebied van lokale energieopwekking. Vervolgens worden de energiebalans van Elsendorp berekend
en de opbouw van de huidige energieprijzen beschreven. Dan volgt er een hoofdstuk over
teruglevering van energie op het net gevolgd door een hoofdstuk over de mogelijkheden die er zijn
om lokaal duurzame energie op te wekken. Als laatste wordt er een beschrijving gegeven over
maatschappelijke betrokkenheid bij een project. Het rapport word afgesloten met een conclusie en
aanbevelingen.
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Groene energie of duurzame energie?

Voor dit initiatief heeft men te kennen gegeven dat de geproduceerde energie minimaal het
predicaat groene energie moet dragen. Als de energie die opgewekt wordt ook nog duurzaam is zou
dat helemaal mooi zijn. Bij de start van het project is er enkele keren de vraag gesteld ‘’ wat is groene
energie?’’ en ‘’is groene energie ook duurzame energie?’’. Om deze vraag te beantwoorden is er een
klein deskresearch gedaan voor de beantwoording van deze vraag.
Op de site van de Rijksoverheid (Rijksoverheid.nl [a], 2011) staat beschreven dat groene stroom, dan
wel groene energie, elektriciteit is die duurzaam is geproduceerd. Hiertoe behoren windenergie,
zonne-energie, energie uit biomassa of een combinatie hiervan. Van deze gegevens kun je dus
concluderen dat groene energie ook duurzame energie is. Vrijwel overal wordt groene stroom
beschreven als elektriciteit geproduceerd op duurzame wijze. Voor het leveren van groene energie is
een groencertificaat nodig.
Certificering van groene energie
De groene stroom die wordt geproduceerd in Nederland wordt gecertificeerd door CertiQ. Aan de
stroom uit het stopcontact is niet te zien of deze op groene of grijze manier is geproduceerd. CertiQ
certificeert daarom de op duurzame wijze geproduceerde stroom waarmee er onderscheid gemaakt
kan worden tussen deze twee bronnen.
Voorheen werd er gewerkt met groencertificaten voor de garantie van groene stroom. Deze bleken
in de praktijk echter fraudegevoelig te zijn waardoor ze werden vervangen door garanties van
oorsprong. Met deze garantie van oorsprong is er zekerheid over de oorsprong van de stroom. De
garanties van oorsprong worden ondergebracht bij een handelaar. Deze kan door een producent vrij
gekozen worden. De garanties van oorsprong kunnen binnen Europa verhandeld worden. Hierdoor is
het mogelijk dat een leverancier die alleen grijze energie opwekt ook groene energie kan verkopen.
Hiervoor moeten dan garanties van oorsprong ingekocht worden van andere partijen of bijvoorbeeld
uit het buitenland.
Voordat de groene stroom wordt gecertificeerd wordt de oorsprong van de stroom geverifieerd. Dit
gebeurt op de volgende manier:
- De hoeveelheid stroom die wordt opgewekt wordt door de netbeheerder gemeten bij de
producent.
- De netbeheerder geeft iedere maand door aan CertiQ hoeveel elektriciteit er is opgewekt.
- De productie wordt omgezet in garanties van oorsprong en deze worden bijgeboekt op de
certificatenrekening van producent.
De energieleveranciers die elektriciteit leveren zijn verplicht deze stroom te voorzien van een etiket.
Hiermee laten ze hun klanten weten op welke manier de stroom is geproduceerd. Deze etiketten zijn
er voor groene energie, maar ook voor grijze en nucleaire energie.
De garanties van oorsprong worden gebruikt bij particuliere en zakelijke installaties. De garanties van
oorsprong worden voor drie doelen gebruikt:
- Als een bewijs dat de geproduceerde stroom duurzaam is.
- Een goede uitvoering van de stroometikettering. Er mag alleen vermeld worden dat het
groene stroom is als deze bij de handelaar is afgeboekt.
- Om subsidie te verkrijgen voor de productie van groene stroom. Dit kunnen MEP
(Milieu Elektriciteitsproductie) of SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie)
regelingen zijn. (CertiQ, 2011)
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Verschillende energiebronnen
Een warmtekracht koppeling (WKK) die elektriciteit produceert op gangbaar gas draait valt niet onder
de groencertificaat regeling. De uitzondering geldt als men kan aantonen dat de CO2 uitstoot is
gecompenseerd door bosaanplanting. (energieleveranciers.nl, 2011) Een WKK die draait op
hernieuwbaar gas valt wel onder de groencertificaat regeling. Dit is veelal gas dat vrijkomt bij de
verwerking van biomassa voor energieopwekking.
Marshall en Toffel (2005) gaven de volgende omschrijving voor het begrip duurzaamheid:
“sustainability is meeting the needs of the present situation without compromising the ability of
future generations to meet their own needs”. In het Nederlands verwoord betekent dit: duurzaam is
het voorzien van de behoefte van de huidige generatie zonder de toekomstige generatie te beperken
in hun behoefte. Het moet voor de toekomstige generaties ook mogelijk zijn om in hun behoeftes
voor energie en andere belangrijke zaken te voorzien zonder dat ze hier beperkt zijn door de huidige
generatie. De huidige generatie mag de voorraad op aarde niet zover uitputten zodat er in de
toekomst een groot tekort optreedt aan allerlei grondstoffen.
Recente vragen in de samenleving gaan over de vraag of groene energie uit biomassa wel zo
duurzaam is. Zo kan bijvoorbeeld landbouwgrond gebruikt worden voor de productie van biomassa.
Dit heeft gevolgen voor de ontwikkeling in voedselprijzen. Dit geeft sociale onrust, bijvoorbeeld het
niet meer kunnen betalen van voedsel in bepaalde landen. Ook komt er bij de productie van
elektriciteit uit biomassa CO2 vrij. Dit is bij water-, wind- en zonne-energie duidelijk minder, waar
alleen bij het productieproces van de installaties CO2 vrij kan komen.
Te concluderen is dat groene energie in algemene zin ook wordt gezien als duurzame energie. Het is
wel discutabel of alle groene energie ook echt duurzaam is. De vraag blijft dus bij deze nog redelijk
open. Bij een verdere invulling van het project en de echte implementatie ervan zal men moeten
bekijken wat men wil. Om deze vraag te kunnen beantwoorden meer onderzoek nodig naar de
verschillende energiebronnen. Bij de energiebronnen die gebruikt zijn in dit rapport beschouwen we
de groene energie ook als duurzaam geproduceerd.
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Aandachtspunten uit andere energieprojecten

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van vergelijkbare projecten op het gebied van
duurzame energieopwekking. Hieruit komen aandachtspunten naar boven waar Elsendorp mogelijk
van kan leren. Vaak zijn er 2 dimensies van belang: door wie wordt het project ontwikkeld en
uitgevoerd (process dimension) en wie profiteren er van het project (outcome dimension). (Walker en
Wright, 2008).
Wanneer er gekeken wordt naar de meest rendabele vormen van duurzame elektriciteitsopwekking,
dan is windenergie het meest rendabel op dit moment (Walker, 2008). Indien een duurzaam
energieproject geheel of gedeeltelijk eigendom is van een gemeenschap, dan treden er ook minder
problemen op bij het aanvragen van een bouwvergunning. Het blijkt namelijk dat als de burgers zelf
de initiatiefnemer zijn om een installatie te bouwen, en ze hier zelf (deels) eigenaar van zijn dat er
een groter draagvlak is. Er zullen dan veel minder bezwaren worden ingediend tegen de bouw van
bijvoorbeeld een windmolen (Walker, 2008).
Verder leert de ervaring buiten Nederland dat kleinschalige projecten makkelijker te implementeren
zijn dan grootschalige projecten. Als de hoeveelheid geproduceerde stroom ongeveer in
overeenstemming is met de stroom die momenteel wordt afgenomen, dan zijn er geen grote
aanpassingen aan het elektriciteitsnet nodig. Er zullen wel wat aanpassingen aan het elektriciteitsnet
gedaan moeten worden maar deze aanpassingen zijn lang niet zo ingrijpend dan de plaatsing van een
windmolen. Een bijkomend voordeel van kleinschalige energieprojecten is dat ze de
stroomvoorziening lokaal op pijl kunnen houden tijdens een stroomstoring (Walker, 2008).

3.1

Case Zuidoost-Duitsland

In 2011 is er door Musall en Kuik onderzoek gedaan naar windenergie in twee dorpen in Duitsland. In
Nossen en Zschadraß zijn windmolens geplaatst, deze dorpen liggen beiden aan het uiteinde van het
Muldendal. In Zschadraß, een dorp met ongeveer 7100 inwoners, is de gemeenschap indirect 20%
eigenaar van het windpark. Naast windenergie is hier ook geïnvesteerd in zonnepanelen, deze zijn
volledig in eigendom van de gemeenschap door middel van een fonds en een zogenaamde
community club. In 2004 is in Zschadraß namelijk een stichting opgericht die zich bezighoudt met het
investeren in zonnepanelen op gemeenschappelijke gebouwen. De inkomsten die hieruit
voortkomen worden weer geïnvesteerd in projecten voor de dorpsgemeenschap. Hier geldt wel dat
de inkomsten verhoogd zijn door de subsidieregeling voor duurzaam geproduceerde energie. In 2008
heeft de gemeenschap samen met een lokaal windenergiebedrijf nog twee andere windmolens
neergezet, waardoor het dorp nu geheel zelfvoorzienend is in energie.
In Nossen, een dorp met ongeveer 3050 inwoners, zijn ook zonnepanelen en een windpark aanwezig.
Deze zijn in tegenstelling tot Zschadraß aangelegd door een externe partij en ze worden
geëxploiteerd door een commerciële maatschappij. De gemeenteraad vond dat de bevolking niet
betrokken hoefde te zijn bij de energieopwekking: dit moest door marktpartijen gebeuren. Wel werd
er gehoopt op enige inkomsten door middel van lokale belastingen, maar deze bleken achteraf tegen
te vallen. Ook worden in Nossen de inkomsten niet geïnvesteerd in de gemeenschap, maar komen zij
in een algemene kas terecht. Bovenstaande is schematisch weergegeven in Figuur 1, de termen die
hierbij gebruikt worden zijn in de vorige paragraaf beschreven. Zschadraß staat rechts bovenin, wat
“Het is goed om de gemeente er al vroeg bij te betrekken. Zij moeten het initiatief steunen door
bijvoorbeeld meteen afnemer te worden” (Thijs de la Court)
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inhoudt dat iedereen kan deelnemen en het project lokaal wordt ontwikkeld. Nossen staat links
onderin, dit houdt in dat het een uitbesteed project is en dat de burger nauwelijks profiteert.
Beide dorpen hebben ook geïnvesteerd in maatregelen om het energieverbruik te verminderen, zoals
het aanpassen van de straatverlichting. Hiermee ligt het energieverbruik een stuk lager en kan er dus
geld worden bespaard.

Figuur 1 De projecten in Zschadraß en Nossen weergegeven in een diagram. Diagram naar Walker en Wright (2008) en
Musall en Kuik (2011)

Onder de bewoners van beide dorpen is een enquête gehouden om te kijken of er verschillen zijn in
draagvlak. Bij deze enquêtes onder de inwoners van deze dorpen zijn alleen de bewoners
geïnterviewd die in de buurt wonen van het windpark. Deze kunnen mogelijk overlast ondervinden
van de windparken. Er kon geantwoord worden op de enquête op een schaal van 1 (volledig oneens)
tot 5 (volledig eens). In de enquêtes zijn er verschillende vragen gesteld. Een van deze vragen was de
vraag of men 2% extra voor duurzame energie wilde betalen. In Zschadraß was deze bereidheid
significant hoger dan in Nossen. Ook werd er gevraagd naar hoe sterk de burgers de impact van
windmolens op het landschap ervaren. In Zschadraß is 77% hierover neutraal en 16% negatief, terwijl
in Nossen 33% neutraal en 62% negatief. Ook staan inwoners van Zschadraß positiever ten opzichte
van uitbreiding van windenergiegebruik dan de inwoners van Nossen. Wat betreft de windmolens is
62% van de respondenten positief, 36% neutraal en 1% negatief, in Nossen is slechts 26% positief,
47% neutraal en 27% negatief. Ook is er gevraagd aan de inwoners van Zschadraß of ze negatiever
tegenover de windmolens aldaar zouden staan als ze in private handen zouden zijn, hiermee was
50% het eens en 21% het oneens. De rest was neutraal of had geen mening. Andersom is 34% van de
inwoners van Nossen het eens met de stelling dat ze positiever tegenover windenergie zouden staan
als de windmolens gedeeltelijk eigendom zouden zijn van de gemeenschap, 15% is het hiermee niet
eens. De rest was neutraal of had geen mening. Uiteindelijk heeft 95% van de inwoners van
Zschadraß geen negatieve ervaring bij het gebruik van hernieuwbare energie in hun gemeenschap. In
Nossen ervaart maar 60% van de inwoners het gebruik van duurzame energie niet als negatief.
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Belangrijkste punten ten aanzien van dit project
Als de burgers mede-eigenaar zijn van duurzame energiebronnen en profiteren van de opbrengsten
hieruit, dan zal de acceptatie vergroot worden ten opzichte van een externe commerciële partij. De
burgers hebben dan ook minder problemen met de plaatsing van installaties om energie op te
wekken. Door er ook voor te zorgen dat er energie wordt bespaard door ieder huishouden, zijn de
netto opbrengsten uit een project hoger.

3.2

Ecopower

Ecopower is een Vlaamse coöperatie die investeert in de opwekking van duurzame energie. De leden
investeren gezamenlijk in projecten waarbij hernieuwbare energie wordt opgewekt en projecten
waar men zich inzet voor een lager energieverbruik. Alle leden zijn aandeelhouder van Ecopower en
ze hebben een inbreng in de Algemene Vergadering. Op 2 december 2011 heeft er een interview
plaatsgevonden met de initiatiefnemers van Ecopower, Jan de Pauw en Jan Vansintjan. De complete
uitwerking hiervan is te vinden in bijlage C.
“Belangrijk bij dit soort projecten is dat het initiatief vanuit de mensen zelf komt. Het ‘bottom
up’ principe waarbij de mensen zelf beslissen en zelf de bepalende partij zijn.” (Herman
Wijffels)
Doelstellingen
De coöperatie Ecopower streeft meerdere doelen na, deze doelen worden hier kort besproken.
- De burgers een kans geven om te investeren in hernieuwbare energiebronnen en het
afnemen van deze duurzame energie. Dit gebeurt op verschillende manieren, er wordt
geïnvesteerd in projecten die Ecopower zelf ontwikkeld en er wordt geïnvesteerd in
projecten die door anderen zijn ontwikkeld.
- Ecopower helpt de leden bij het verminderen van het energieverbruik doormiddel van
voorlichting te geven over hoe er bespaard kan worden op het energieverbruik.
- De producenten en de gebruikers moeten met elkaar worden verenigd, om hiermee hoger
wederzijds begrip te hebben.
Bedrijfsmodel
Burgers kunnen aandeelhouder worden van Ecopower door een aandeel te kopen van € 250,- met
een maximum van 50 aandelen. Er is geen maximum aantal aandelen vastgesteld dat kan worden
uitgegeven. Dit houdt in dat de coöperatie beschikt over het vermogen om onbeperkt haar kapitaal
te verhogen. Er geldt wel de voorwaarde dat alleen particulieren aandelen kunnen kopen.
Beschikbaar kapitaal dat niet in projecten wordt geïnvesteerd, wordt belegd. Met het bezit van een
aandeel participeert de aandeelhouder in alle projecten, er kan echter ook gekozen worden om een
specifiek aandeel te kopen van een bepaald project.
Hoewel er geen gegarandeerd rendement afgegeven wordt, streeft men naar 6% dividend. Dit is het
wettelijke maximum wat aan dividend gegeven mag worden in België, de rest wordt geïnvesteerd in
duurzame en ecologische projecten. De hoogte van het dividend wordt bepaald op de
ledenvergadering waar elke aandeelhouder een stem heeft, ongeacht de hoeveelheid aandelen die
hij in bezit heeft.
Ecopower biedt de mogelijkheid om de geproduceerde stroom af te nemen maar elke
aandeelhouder is vrij om te kiezen waar de energie wordt afgenomen. Bij een lidmaatschap bij
Ecopower is het niet verplicht om hier elektriciteit af te nemen. Om elektriciteit af te nemen bij
Ecopower is een lidmaatschap verplicht. In 2011 had Ecopower 34.000 leden waarvan er 30.000 ook
elektriciteit afnemen bij Ecopower, dit is 1% van de Vlaamse huishoudens. In 1999 is Ecopower
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gestart met 47 leden, in de jaren daarna is het aantal aandelen sterker gegroeid dan het aantal leden.
(6,5 aandelen per lid). Pas later, in 2004, zijn er veelal kleine leden bijgekomen met gemiddeld 2,8
aandelen per lid. Van 2003 tot 2010 had een coöperant gemiddeld 3 tot 4 aandelen in zijn bezit. Het
vermogen van Ecopower bedroeg eind 2009 ongeveer 32 miljoen euro met een omzet van 16 miljoen
euro, dit was een verdubbeling ten opzichte van 2007.
“Het initiatief moet opgezet worden met groei als uitgangspositie. Anders is de kans groot dat
het project zal stranden.” (Thijs de la Court)
Leden kunnen elektriciteit afnemen tegen de kostprijs van €0,22 per kWh, ongeacht de hoeveelheid
die afgenomen wordt. Er zijn geen kortingen of vaste kosten op de factuur. Hierdoor wordt het
aangemoedigd om minder energie te gaan verbruiken, het is nu namelijk duidelijk voor de klanten
hoeveel elke kWh kost. Gemiddeld wisten de leden van Ecopower hun verbruik met 25% te
reduceren in 3 jaar tijd. Grootverbruikers zijn waarschijnlijk goedkoper uit bij een andere leverancier,
omdat er geen korting is als er meer wordt verbruikt. Ook is er geen apart nachttarief, afnemers die
veel elektriciteit gedurende de nacht afnemen zullen hierdoor bij een conventionele
energieleverancier met dag en nacht tarief goedkoper uit zijn.
Energieopwekking
Ecopower investeert in projecten met hernieuwbare energie. De meeste projecten zijn investeringen
in windturbines, omdat deze het meeste opbrengen. Een verdeling van de herkomst van de energie
van Ecopower is weergeven in Figuur 2. De meerwaarde voor de maatschappij staat boven
winstgevendheid, maar het project moet wel economisch rendabel zijn. Momenteel zijn er 6
windturbines die in totaal een capaciteit hebben van 27900 MWh. De totale investering in
windmolens is € 17.150.000. Verder is er ook een totale investering van € 10.400.000 in
zonnecollectoren, die gezamenlijk 2950 MWh aan energie produceren. Daaruit blijkt dat
zonnepanelen per kWh een grotere investering vragen. Coöperanten hebben in 2006 de keus gehad
om zelf te investeren in zonnepanelen, of hun daken aan de coöperatie ter beschikking te stellen.
Door de lagere rendementen van zonnepanelen is het vooral interessant om energie te produceren
voor eigen verbruik, daarmee hoeft er geen energiebelasting betaald te worden wat het meeste
voordeel oplevert. Er zijn ook kleine investeringen gedaan in waterkracht en biomassa, maar deze
leveren minder energie dan windmolens. Ecopower ziet hierin echter ook een sociaal aspect, burgers
weten namelijk door deze kleine energie-opwekkers waar energie vandaan komt en het biedt
educatieve mogelijkheden. Ecopower wil ook voor ieder type waterrad een energie producerende
versie hebben. Hiermee willen ze een voorbeeld zijn voor watermolens die gerenoveerd gaan
worden. Deze kleine waterkrachtcentrales zijn in de dorpen zelf te vinden en daardoor zijn de goed
zichtbaar voor de burgers.
Ecopower heeft ook geïnvesteerd in een biomassa-installatie gecombineerd met een WKK, deze staat
in Eeklo en draait op koolzaadolie. De warmte die hierbij geproduceerd wordt, wordt gebruikt voor
de opwarming van een kringloopwinkel en het gebouw van de technische dienst. Voor de productie
van koolzaad, wat nodig is voor de koolzaadolie, zijn met name gemengde bedrijven geïnteresseerd
aangezien zij het restproduct van de productie van koolzaadolie als veevoeder kunnen gebruiken.
Bij deze biomassa-installatie is er sprake van een win-winsituatie: Ecopower kan energie uit de
bewerkte koolzaadolie halen en de boer kan het restant, de perskoek, gebruiken om het vee te
voeren. Bovendien hoeft er dan ook minder soja uit ver gelegen gebieden geïmporteerd te worden
om de dieren te voeren. Het grootste gedeelte van de geleverde energie wordt opgewekt uit
biomassa. Deze energie wordt echter voornamelijk aangekocht bij andere partijen als aanvulling op
de door Ecopower geproduceerde energie.
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Ecopower voorziet met name scholen en openbare gebouwen van hernieuwbare energie. Zij hebben
vaak moeite om geld vrij te maken voor zonnepanelen omdat dit veel tijd kost. Ecopower kan
optreden als 3e financiële partij: de opgewekte stroom welke op het gebouw wordt opgewekt mag
de eigenaar van het gebouw zelf houden en de zonnepanelen zijn na 20 jaar hun eigendom.
Ecopower krijgt de bijbehorende certificaten voor de levering van groene energie.

Figuur 2 Herkomst elektriciteit Ecopower (Ecopower, 2009).

Burgers
Door burgers te betrekken bij alle fasen van het project, kan er volgens Ecopower meer draagvlak
gecreëerd worden onder de bevolking. Daarnaast is het goed om gebruik te maken van de kennis van
de inwoners, aangezien zij hun eigen omgeving vaak het beste kennen. Zij hebben op deze manier
ook een binding met het project. De burgers kunnen dus ook participeren in het project, waardoor ze
mede-eigenaar worden. Voor een betere beleving kan vermeld worden dat bijvoorbeeld elk aandeel
staat voor 1 cm van een windmolen.
Een project in Eeklo (België) is een mooi voorbeeld van de betrokkenheid van de burgers bij de
ontwikkeling van het project. In deze stad is bij elke fase van de bouw open gecommuniceerd met de
burgers. De burgers konden hun ideeën schetsen op papier, waardoor het mede hun eigen beslissing
werd. Toen hier windturbines werden geplaatst, was er geen enkel bezwaarschrift. Daaruit blijkt dat
door de burgers bij een project te betrekken, er meer draagvlak wordt gegenereerd.
Uit een enquête onder coöperanten op een vergadering blijkt ook dat bij de deelnemers een
verhoogd draagvlak is voor hernieuwbare energie. Tijdens een van de vergaderingen is gevraagd of
coöperanten er problemen mee zouden hebben als de hernieuwbare energie (bijv. windenergie) in
de eigen tuin zou worden opgewekt. Hieruit bleek dat 95% van de respondenten hier geen
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problemen mee had. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de coöperanten bereid waren om de
negatieve effecten, zoals overlast, voor lief te nemen.
Energie levering
Ecopower werkt samen met de landelijke netwerkbeheerder. Dagelijks wordt er een schatting
gemaakt van de productie en het verbruik van Ecopower. Het aan- en verkopen van energie is
uitbesteed aan een externe partij. Dit gebeurt op de APX-Endex in Amsterdam, dit is de energiebeurs
voor de in en verkoop van energie. Er moet op het juiste moment worden aangekocht door deze
partij.
Ecopower produceert op dit moment te weinig energie om alle leden van genoeg energie te
voorzien. Op dit moment produceert Ecopower 40% van de energievraag zelf. Daarom wordt er
energie ingekocht op de APX-Endex. Om te garanderen dat de energie wel groene energie is worden
er groencertificaten en garanties van oorsprong aangekocht.
Belangrijkste punten ten aanzien van dit project
-

-

3.3

Het is een grote coöperatie van 36.000 leden, in vergelijking met Elsendorp waar 1050
inwoners zijn. Als het echt een Elsendorps project wordt, zal dit op een kleinere schaal plaats
vinden. Bij latere schaalvergroting zal het beoogde doel, inkomsten voor zelfredzaamheid,
ook voor andere dorpen moeten gelden.
De windturbines vragen duidelijk een lagere investering dan die van zonnepanelen per
geproduceerde eenheid energie.
Een coöperatievorm is een vorm die werkt voor dit soort projecten.
De coöperatie is een goede initiatiefnemer en biedt ondersteuning voor andere projecten.
Samenwerking met andere energieleveranciers is nodig om de energiebalans in evenwicht te
houden.
Door burgers te betrekken in alle fasen van het proces en de mogelijkheid tot participatie te
bieden, neemt het draagvlak onder de bevolking toe.
Er kan samengewerkt worden met scholen en openbare gebouwen: het biedt een win-win
situatie voor beide partijen.
Iedere aandeelhouder heeft 1 stem, ongeacht het aantal aandelen. Zo hebben kleine
aandeelhouders evenveel stemrecht als grotere aandeelhouders.

TexelEnergie

Op het eiland Texel is het bedrijf TexelEnergie gevestigd dat duurzame stroom en gas levert aan
burgers en bedrijven op Texel. Het is een organisatie puur gericht op de eilandbewoners, om deze te
voorzien van duurzame energie.
Initiatief tot het plan
Stichting Duurzaam Texel (SDT) is een werkgroep die in het jaar 2000 is opgericht. De werkgroep had
eerder de naam “Duurzaam Toerisme”, maar kreeg de indruk dat er meer was dan toerisme. Het doel
werd naar een breder plan getrokken, daarom werd er besloten tot een wijziging van de naam. De
werkgroep heeft een brede vertegenwoordiging vanuit de burgers en hiermee hebben ze de burgers
en ondernemers het belang laten inzien van een duurzame visie voor Texel. De inwoners zijn er niet
alleen op geattendeerd dat duurzaamheid belangrijk is, maar er zijn ook concrete stappen
ondernomen om het eiland duurzaam te maken. Stichting Duurzaam Texel nam het initiatief in
meerdere projecten en het onderzoeken naar een duurzamer Texel.
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SDT heeft veel bereikt en de gemeente heeft in 2008 hun enthousiasme overgenomen en is zelf ook
aan de slag gegaan met een duurzame visie. SDT heeft een structuurvisie geschreven met concrete
plannen en deze zijn goedgekeurd door de gemeenteraad. SDT is momenteel een tussenpersoon
tussen de burgers en de gemeente.
Bij de ontwikkeling is er dus een hele belangrijke rol geweest voor SDT, de burgers en de
onderzoekinstellingen. De echte realisatie van het plan is te komen liggen bij de gemeente, de
toeristensector, TexelEnergie en de woningcoöperaties. De provincie, het Rijk en de grote
energiemaatschappijen hebben geen invloed gehad op de uitvoering. Wel heeft de provincie in het
verleden subsidie aan SDT gegeven.
Structuurvisie
Het doel van Texel is om energieneutraal te zijn in 2020. Dit levert in de toekomst een groen imago
op waardoor SDT ook hoopt ook op extra toerisme op Texel. Dat zou extra werkgelegenheid creëren
in de toerisme- en energiesector. Het is duidelijk niet het doel om extra inkomsten te generen, maar
een stukje autonomie en onafhankelijkheid daarentegen wel. Dit kan een beetje vergeleken worden
met het doel wat Elsendorp voor ogen heeft.
Het plan is geïnitieerd door de gemeente maar deze kan het niet alleen uitvoeren. Hiervoor is de hulp
van burgers en plaatselijke ondernemers nodig. De gemeente heeft een energievisie ontwikkeld: wat
willen we bereiken en hoe we dit gaan bereiken. Er zijn zes stappen bedacht die gezet moeten
worden dit doel te bereiken.
-

Energieverspilling verminderen.
Energieverbruik efficiënter invullen.
Energieverbruik duurzaam invullen.
Wat is mogelijk om zelf op te wekken binnen de gemeentegrenzen.
Wat kunnen we opwekken buiten de gemeentegrenzen.
Uitruil van energie, tekort importeren en overschotten afzetten.

Energieopwekking
Momenteel zijn er 3 windturbines geplaatst die gezamenlijk 1.000 MWh per jaar opwekken. Ook zijn
er zonnecollectoren geplaatst welke 336 MWh per jaar produceren. Qua technologie geeft SDT te
kennen dat voor hen windenergie de meest kosten efficiënte manier van energieopwekking is. Dit
heeft echter niet de voorkeur van de bevolking.
In Texel wordt 10% tot 20% meer elektriciteit opgewekt dan gemiddeld in Nederland opgewekt
wordt met zonnepanelen. Dit komt door het hoge aantal zonuren op Texel. Naast zonnecollectoren
wordt er gebruik gemaakt van biomassa voor de opwekking van duurzame energie. Het huisvuil van
Texel wordt in Alkmaar verbrand en de elektriciteit die hiermee opgewekt wordt, voorziet Texel
gedeeltelijk van energie. SDT geeft aan dat biomassa uit vergisting het grootste potentieel heeft voor
de elektriciteitsproductie, maar er wordt getwijfeld aan de echte duurzaamheid hiervan.
Geothermie, warmtepompen en koude- en warmteopslag zijn ook beschreven als mogelijke opties.
Hier is echter nog te weinig kennis over en ervaring mee. Er zijn wel verschillende projecten en
studies om de haalbaarheid van geothermie te onderzoeken.
“Vaak wordt gedacht dat je als organisatie 100% van de energie van je klanten gaat leveren.
Dit doen de grote energiemaatschappijen wel, maar als klein initiatief kun je dit nooit
bereiken.” (Lex Mellink)
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Draagvlak
SDT vindt het ook belangrijk dat er draagvlak is bij de plaatselijke bevolking voor de
energieproductie. Men noemt het NIMBY-syndroom als een belangrijk punt van aandacht. Het
NIMBY-syndroom staat voor “not in my backyard’’ oftewel “niet in mijn achtertuin”. Vooral bij
windmolens is dit onderwerp een belangrijk aspect. Met windenergie kan men in de vraag naar
energie voorzien, maar voor windmolens op grote schaal is er geen draagvlak. Momenteel heerst er
een grote discussie bij voor- en tegenstanders.
Ook heeft men geprobeerd toeristen en inwoners mee te laten betalen bij de realisatie van de
duurzaamheidsdoelen. De toeristensector zag extra toeristenbelasting echter niet zitten. Ook wilde
men de belastingen voor burger verhogen om gratis openbaar vervoer te realiseren, wat moet
bijdragen aan het verminderen van het benzine verbruik. Hier was echter ook geen draagvlak voor te
vinden.

Belangrijkste punten ten aanzien van dit project
- Het belang van een initiator die aan de slag gaat met verduurzaming. Deze moet in een vroeg
stadium burgers bij elkaar brengen.
- Draagvlak bij burgers is een belangrijk onderwerp. Het bepaalt voor grote mate wat wel en
wat niet kan worden gerealiseerd.
- Gemeente kan een belangrijke rol kan spelen bij de uitvoering van plannen door bijvoorbeeld
subsidie te verlenen, waarbij deze partij overigens niet direct zeggenschap hoeft te krijgen.
Ook ondernemers en grotere coöperaties kunnen bijdragen in de uitvoering.
- Grote energiemaatschappijen hoeven geen beperking te zijn voor de realisatie van plannen.
Texel is een afgesloten gebied.

3.4

Lokaal netwerk en smart grids

Bij het starten van een lokaal netwerk moet rekening worden gehouden met het feit dat de spanning
op het net niet altijd constant is. Wanneer er lokaal duurzame energie wordt geproduceerd door
bijvoorbeeld zonnepanelen, dan is de spanning die op het net wordt geleverd niet altijd gelijk. Alleen
wanneer de zon schijnt wordt er immers stroom opgewekt. Ook de hoeveelheid stroom uit
windenergie is niet constant, maar hangt af van de windsnelheid. Om te voorkomen dat er grote
tekorten of overschotten op het net komen te staan, kan er gebruik gemaakt worden van
zogenaamde smart grids.
Smart grids zorgen door middel van ICT-oplossingen ervoor dat het gebruik van stroom dusdanig
plaats vindt dat de spanning op het net zo gelijk mogelijk blijft. Het is dus zaak om het gebruik van
apparaten zo goed mogelijk uit te spreiden. Door het installeren van elektrische kastjes in huizen,
kunnen apparaten op een zo gunstig mogelijk tijdstip worden ingeschakeld. Bijkomend voordeel is
dat wanneer er veel energie beschikbaar is, de energieprijs laag is.
Op dit moment zijn de smart grids echter nog in ontwikkeling. Er bestaan een aantal pilotprojecten,
maar ze worden nog niet op grote schaal toegepast. Het is daarom nog niet realistisch om hiermee te
starten, dit moet eerst verder worden ontwikkeld. (EnergyValley, 2011), (Netbeheer Nederland,
2009)
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4
4.1

Energiebalans van Elsendorp
Energieverbruik

Om vast te stellen wat de energiebalans van Elsendorp is, wordt eerst het elektriciteitsgebruik van
het dorp bepaald. Voor het vaststellen van deze vraag naar energie is gebruik gemaakt van
verschillende algemene tabellen met het gemiddelde energieverbruik per huishouden. Deze
gegevens zijn afkomstig van verschillende Nederlandse instituten zoals het CBS (Centraal Bureau voor
de Statistiek), Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) en het LEI (Landbouw Economisch
Instituut). Om te beginnen met het bepalen van de energiebehoefte is eerst de samenstelling van de
woningen in Elsendorp bepaald. In Tabel 1 is het aantal woningen en de samenstelling van Elsendorp
weergegeven.
Tabel 1 Algemene gegevens Elsendorp (CBS, 2009).

Elsendorp
Totaal aantal woningen
Huishoudens
Agrarische bedrijven
Land- en tuinbouw
Veeteelt
Gecombineerd
Gemiddelde grootte huishoudens

380
310
70
15
49
6
2,7

Verdeling agrarisch

21%
70%
9%

Er zijn 380 woningen waarvan er 70 agrarische bedrijven zijn. De gemiddelde huishoudgrootte is
nodig voor het bepalen van het energieverbruik in Elsendorp per huishouden. Als eerste wordt er
gekeken naar de 310 gewone huishoudens in Elsendorp. Het verbruik van deze woningen wordt
bepaald aan de hand van de gemiddelde verbruikstabel van het Nibud. Het energieverbruik van een
gemiddeld huishouden is weergegeven in Tabel 2.
Tabel 2 Gemiddeld verbruik huishoudens (Nibud, 2011).

Aantal personen in huishouden
1
2
3
4
5
6
Gemiddeld per huishouden

Gemiddeld verbruik per huishouden
[kWh/jaar]
2405
3533
4114
4733
5337
5430
3480

De gemiddelde huishoudgrootte in Elsendorp is 2.7 personen. Het verbruik van een woning is
daarom vastgesteld door de verdeling te maken van 0,3*3533 + 0,7*4114= 3939,7 kWh als
gemiddeld verbruik van een woning in Elsendorp. Door dit vervolgens met 310 woningen te
vermenigvuldigen is het totale verbruik van de huishoudens in Elsendorp vastgesteld op 1.221.307
kWh.
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Als volgende stap wordt het verbruik van de agrarische bedrijven in Elsendorp bepaald. Er zijn in
Elsendorp 70 agrarische bedrijven (Tabel 1), deze zijn verdeeld in 15 land- en tuinbouw bedrijven, 49
veeteelt bedrijven en 6 combinatiebedrijven. Aan de hand van gegevens uit het LEI is het gemiddelde
energiegebruik van een bepaald type agrarisch bedrijf vastgesteld. Het energieverbruik van de
agrarische bedrijven in Elsendorp is weergeven in Tabel 3.
Tabel 3 Energieverbruik agrarische bedrijven (LEI, 2010).

Totaal land- en tuinbouw
Dierbedrijven
Combinatiebedrijven
Totaal

kWh/bedrijf

Aantal bedrijven

Verbruik in Elsendorp

66.900
45.893
49.461

15
49
6
70

1.003.500
2.248.755
296.766
3.549.021

Het totale verbruik van de agrarische sector in Elsendorp, uitgaande van het landelijk gemiddelde is
3.549.021 kWh. Als dit gebruik wordt opgeteld bij het verbruik van de gewone huishoudens in
Elsendorp dan is het totale energieverbruik 4.770.328 kWh, zie Tabel 4.
Tabel 4 Totaal energieverbruik Elsendorp.

Energieverbruik
[kWh]
Huishoudens
Agrarisch
Totaal verbruik

4.2

1.221.307
3.549.021
4.770.328

Energie uitgaven

Het is interessant om nu ook nog te kijken wat nu de kosten voor de verschillende partijen zijn die
besteed worden aan deze energie. Dit is een goede weergave van de potentiele opbrengsten die
kunnen worden gegenereerd. In Tabel 5 is te zien wat het energieverbruik van de verschillende
groepen samen kost. De kosten zijn bepaald aan de hand van de website energieprijzen.nl waarop
energieprijzen vergeleken worden. De berekende kosten zijn dan ook gebaseerd op een gemiddelde
energieprijs en kan worden gebruikt ter indicatie. Bij de kosten is uitgegaan van de kale energieprijs
gebaseerd op de vaste en variabele kosten (exclusief BTW) van energie.
Tabel 5 Energiekosten Elsendorp (Energieprijzen.nl, 2011).

Totaal land- en tuinbouw
Dierbedrijven
Combinatiebedrijven
Huishoudens
Totaal Elsendorp

Verbruik
[kWh]

Kosten per eenheid
[€]

Aantal

Totale kosten
[€]

66.900
45.893
49.461
3.940

4.400
3.000
3.200
275

15
49
6
310
380

66.000
147.000
19.200
85.250
317.450

Uit deze kosten tabel kan worden opgemaakt dat er in Elsendorp door de huishoudens en de
agrariërs samen € 317.450,- betaald wordt aan kale energiekosten. Dit zou dan kunnen vastgesteld
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worden als de totale opbrengst voor de elektriciteit. Hierbij is dus niet de energiebelasting
meegenomen.
4.3

Opmerkingen

Er zijn echter nog enkele opmerkingen die geplaatst kunnen worden bij de schatting van het huidige
energiegebruik in Elsendorp. Ten eerste is er uit gegaan van gemiddeld gebruik per huishouden en
agrarische bedrijven. Vooral bij de agrarische bedrijven is, doordat er niets bekend is over
bedrijfsgrootte van deze bedrijven in Elsendorp, het niet mogelijk om een nauwkeurigere schatting te
maken als de huidige. Ten tweede is er een groep niet meegenomen in het onderzoek omdat
hierover geen gegevens beschikbaar zijn over het energieverbruik. Dit zijn de niet agrarische
ondernemers in Elsendorp, van deze groep zijn geen gegevens bekend van wat voor bedrijven het
zijn. Hierdoor is ook niet bekend hoe groot hun verbruik is. Daarom is er in deze schatting alleen
gekeken naar agrarische bedrijven en de huishoudens in Elsendorp. Ook zal men rekening moeten
houden met het feit dat woningen erg veel kunnen verschillen in verbruik. Grootte, leeftijd, isolatie
en inrichting van bebouwen spelen een grote invloed op het verbruik. Het is en blijft een schatting.

4.4

Energieaanbod

Het huidige aanbod van opgewekte energie in Elsendorp komt van enkele ondernemers die op dit
moment zelf energie opwekken voor eigen gebruik en overschotten terugleveren op het energienet.
Het huidige aanbod komt van twee warmtekrachtkoppelingen gestationeerd bij tuinders en
zonnepanelen installatie op het dak van een varkenshouderij. Deze energie-opwekkers zijn op dit
moment al operationeel. De zonnepanelen bieden de mogelijkheid om ongeveer 100 huishoudens
van energie te voorzien (van Deursen, verhuurt zijn dak voor zonnepanelen). De zonnepanelen zijn
niet in eigendom van de ondernemer in Elsendorp zelf. Van de WKK installaties is niet bekend
hoeveel energie deze produceren. Deze WKK installaties leveren geen duurzame stroom aangezien
die op aardgas draaien. Echter is het nog niet mogelijk om deze stroom ook direct aan burgers te
leveren in verband met het huidige netwerk en de piek- en dal productiemomenten waarvan sprake
is bij zonnepanelen.
In Elsendorp bevindt zich een grote gemeenschap van agrariërs. Deze produceren veelal een grote
hoeveelheid biomassa in vorm van gewassen, mest en restafvalstromen. Er zijn al initiatieven gaande
waarbij men iets wil gaan doen van deze biomassa. Elektriciteit uit biomassa komt in meeste gevallen
door biomassa te vergisten en de vrijgekomen biogas te gebruiken, het biogas is een brandstof voor
motors die stroom opwekken. Deze stroom is groene stroom. Het voordeel van deze vorm van
groene energie opwekking is dat deze een constant elektriciteitsaanbod geeft waardoor er geen pieken dal productiemomenten zijn. Door de grote bron aan biomassa is er een grote potentiele
bronaanwezig voor het opwekken van groene energie in Elsendorp.
Op dit moment is er in Elsendorp dus nog geen mogelijkheid om op korte termijn decentraal
opgewekte energie te gaan leveren op het energienet. Er zijn in Elsendorp echter verschillende
mogelijkheden die het in de toekomst mogelijk maken om Elsendorp van stroom te voorzien.
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5

Opbouw energieprijzen

De huidige energieprijs is opgebouwd uit drie verschillende kostenposten: dat zijn de
energiebelasting, kosten voor de netbeheerder en de leveringskosten. In Figuur 3 is te zien hoe deze
verhoudingen liggen bij Nuon voor particulieren. De belastingen bestaan uit de energiebelasting en
uit 19% btw. Aan de netbeheerder moet worden betaald voor gebruik en onderhoud van het
netwerk, ook moet er betaald worden voor het huren van de stroom- en gasmeter (Nuon [a], 2011).

Figuur 3 Opbouw energieprijzen Nuon (Nuon [a] , 2011)

Een concreet voorbeeld van hoe dit er dan uitziet is te zien in
Tabel 6 en Tabel 7. Dit is de opbouw van de energieprijs bij Essent en Nuon, twee grote
energieleveranciers. Voor gebouwen met een verblijfsfunctie kan men in aanmerking komen voor
een heffingskorting op de energiebelasting (Essent, 2011).
Tabel 6 Opbouw energiekosten Essent (Essent, 2011)

Overeenkomst 3 jaar

Tarief incl. 19% BTW
[€]

Leveringstarief per kWh
Energiebelasting 0-10.000 kWh
Totaal per kWh
Vastrecht per maand
Heffingskorting Energiebelasting per jaar

0,086
0,133
0,219
2,49
379,16
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Tabel 7 Opbouw energiekosten Nuon (Nuon [a], 2011)

Tariefsoort
Stroom

Leveringstarief
per kWh
[€/kWh]

Energiebelasting
per kWh
[€/kWh]

Totaal
[€]

Continutarief
Nachttarief laag
Nachttarief hoog
Avondtarief laag
Avondtarief hoog

0,0906
0,0762
0,0982
0,0807
0,1013

0,1334
0,1334
0,1334
0,1334
0,1334

0,2240
0,2096
0,2316
0,2141
0,2347

Het vastrecht per maand bij Nuon bedraagt €2.25 en de teruggave van energiebelasting per maand
bedraagt €31.60 (Nuon [b], 2011). In
Tabel 6 en Tabel 7 is te zien dat het leveringstarief per kWh voor energie bij deze verschillende
aanbieders afhankelijk van pakket tussen de 7,5 en 10 cent per kWh ligt. De energiebelasting die hier
vervolgens op wordt gezet is 13,34 cent per kWh. Dit bepaalt samen met de kosten voor het
vastrecht de totale energieprijs. In Tabel 7 is te zien dat het ook mogelijk is om ervoor te kiezen op
bepaalde momenten van de dag meer, en op andere momenten van de dag minder te betalen. Dit
wordt ook wel dubbeltarief genoemd (in tegenstelling tot enkeltarief). Hierbij zijn er twee meters
aanwezig, zodat het onderscheid kan worden bijgehouden (Nuon [c], 2011).
Het Rijk stelt de energiebelasting vast, deze is dus niet aan te passen. Deze energiebelasting geldt
ook voor Elsendorp, uit
Tabel 6 en Tabel 7 volgt dat gangbare verkoopprijs voor een kWh rond de 8 a 9 cent per kWh zou
komen te liggen.
Wanneer een coöperatie zou worden gevormd, dan is het momenteel nog niet mogelijk de leden
hiervan gezamenlijk als grootverbruiker te zien. Dit zou als voordeel hebben dat de te betalen
energiebelasting naar beneden gaat (Tabel 8), aangezien de energiebelasting afhangt van de
hoeveelheid gebruikte stroom (Court, 2011) . Om dit door te voeren, zal er een wetswijziging nodig
zijn. De overheid zal niet snel aan een wetsaanpassing meewerken, omdat minder energiebelasting
een daling in de inkomsten zal betekenen. Op dit moment wordt er gelobbyd om dit te veranderen
(Court, 2011).
Tabel 8 Energiebelasting in 2011 naar verbruik (Rijksoverheid [b], 2011)

Elektriciteit
[kWh]

Tarief in 2011
[€] excl. BTW

Tarief in 2011
[€] incl. BTW

0 t/m 10.000
10.001 t/m 50.000
50.001 t/m 10 mln.
boven 10 mln. niet-zakelijk
boven 10 mln. zakelijk

0.1121
0.0408
0.0109
0.001
0.0005

0.1334
0.0486
0.013
0.0012
0.0006
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6

Terugleveren van energie op het net

Om energie terug te kunnen leveren, is een energiemeter nodig die de teruglevering kan registreren.
Deze kan door de netbeheerder worden verstrekt (Enexis [c], 2011). In Elsendorp is de netbeheerder
Enexis. Op dit moment is de energiemaatschappij bij particulieren verplicht om de mogelijkheid te
bieden om tot 5000 kWh per jaar te salderen. Als deze hoeveelheid energie hoger is, dan is de
energiemaatschappij niet verplicht om te salderen (Energeia.nl, 2011). Salderen houdt in dat de
geproduceerde energie wordt verrekend met de verbruikte energie. Als er meer wordt geleverd dan
er wordt verbruikt, of als er meer dan 5000 kWh wordt gesaldeerd, dan moet de energieleverancier
een vergoeding betalen. Dit is minstens 70% van de leveringsprijs (Bontenbal, 2011), dit komt neer
op ongeveer 6 cent per kWh. Een voordeel van salderen is dat er eigenlijk wordt teruggeleverd voor
dezelfde prijs als dat er afgenomen wordt, dus dat er over deze verbruikte energie geen
energiebelasting en BTW hoeft te worden betaald. Zeker voor kleine verbruikers is dit voordelig,
aangezien zij meer energiebelasting betalen als grootverbruikers (zie Tabel 8).
Op het symposium van SetNL is gebleken dat collectief salderen nog niet in toegestaan in Nederland.
Collectief salderen zou inhouden dat het overschot niet wordt verkocht aan de energieleverancier,
maar wordt verbruikt door andere leden van de coöperatie. Dit zou goedkoper zijn, omdat er dan dus
geen energiebelasting betaald hoeft te worden. Op dit moment wordt er een lobby gevoerd om de
salderingsregeling te veranderen.
“Veel initiatieven stranden doordat de initiatiefnemers zich kapotbijten in salderen. Als ze dit
vervolgens te nadrukkelijk naar voren laten komen tijdens bijeenkomsten, haken potentiele en
bestaande leden af.” (Dion van den Besselaar)
Om terug te kunnen leveren, zijn er vaak aanpassingen nodig aan het energienet welke uitgevoerd
moeten worden door de netbeheerder. Dit is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid
opgewekte stroom en de inrichting van het plaatselijk energienet (Enexis [a]). Voor Elsendorp zal een
aanpassing door Enexis moeten gebeuren. Op dit moment is er volgens de Invoedingsatlas van Enexis
een beperkte mogelijk om terug te leveren. Er zullen dus aanpassingen plaats moeten vinden bij
grootschalige teruglevering.
Terugleveren op het energienet kan met dezelfde aansluiting waarmee er momenteel elektriciteit
wordt afgenomen. Het vermogen van de aansluiting moet echter wel kloppen met het vermogen dat
wordt geproduceerd. Daarbij kan het dus zijn dat er een zwaardere aansluiting nodig is (Enexis [b]).
Als het wijzigen van de aansluiting nodig is, dan worden kosten in rekening gebracht door Enexis. Dit
geldt ook voor het maken van een nieuwe aansluiting. Dit laatste is van toepassing wanneer er
bijvoorbeeld een windmolen of mestvergister wordt geplaatst op een locatie waar nog geen
aansluitpunt is. Daarnaast kan een aanpassing ook nodig zijn bij zonnepanelen met een hoge
piekproductie.
Uit contact met Enexis is gebleken dat een coöperatie die stroom produceert voor en door leden, een
“eigen leverancier” is. De leden van de coöperatie kunnen dan de coöperatie dus als leverancier
hebben. Omdat er soms teveel en soms te weinig energie wordt opgewekt, moet een
programmaverantwoordelijke partij zorgen voor een goede balans. Deze partij moet dagelijks ervoor
zorgen dat de geproduceerde stroom en afname met elkaar in balans zijn, dit kan door aankoop en
verkoop van energie op de APX-Endex (Tennet, 2011).
Zolang de afnemers zogenaamde kleinverbruikers zijn, dus met een aansluiting van maximaal 3x80 A
(Consuwijzer, 2011), moet het capaciteitstarief worden betaald aan de netbeheerder. Het
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capaciteitstarief dekt de kosten voor het transport van energie en wordt berekend op de capaciteit
van de aansluiting (Energiewereld.nl, 2011). Er hoeft verder niet te worden bijbetaald als er wordt
teruggeleverd. Wanneer er op een centrale plek energie wordt opgewekt, moet er meestal een
grootverbruikers-aansluiting worden aangelegd wat kosten met zich meebrengt.
Hieruit volgt dat wanneer er burgers zelfvoorzienend willen worden en niet veel gaan terugleveren,
er geen extra netwerkkosten bijkomen. Wanneer er een grote installatie wordt geplaatst, zoals een
mestinstallatie, komen er wel extra kosten bij.
“Men moet zich niet teveel met het Rijk bezig houden. De komende twee jaar verandert er toch
niets, omdat de initiatieven klaarblijkelijk ook op gang komen zonder de wetten rondom het
salderen aan te passen.” (Dion van den Besselaar)
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7

Mogelijkheden voor groene energieopwekking

Er zijn verschillende technische installaties beschikbaar om decentraal energie op te wekken. Dit kan
door ondernemers of bij particulieren opgewekt worden. Hieronder wordt een overzicht gegeven
van de mogelijkheden die er zijn voor energieopwekking bij zowel particulieren als bedrijven. Van
iedere installatie zal kort het functioneren worden besproken. Daarnaast worden de
investeringskosten, opbrengsten en voor- en nadelen kort weergegeven.
Een belangrijke eigenschap van de eigen energievoorziening is dat de energie decentraal opgewekt
wordt. Op dit moment wordt het grootste deel van de elektriciteit centraal opgewekt in een grote
energiecentrale en dit wordt via het elektriciteitsnetwerk verspreid naar alle eindgebruikers. Als de
energie decentraal wordt opgewekt verandert de verspreiding van de energie. De energie zal dan
niet meer alleen richting de eindgebruiker gaan, maar de eindgebruiker kan ook leverancier worden
aan het elektriciteitsnetwerk. De decentrale energieopwekking bestaat nu nog vooral uit
gasgestookte WKK’s welke veelal geplaatst zijn op glastuinbouw bedrijven. In Nederland is decentrale
opwekking op dit moment al goed voor 40% van de totale energieproductie. In de toekomst zal de
decentrale energieopwekking steeds meer voortkomen uit duurzame bronnen als windenergie,
biomassa of zonnepanelen. Hierdoor, en door de toenemende vraag aan energie zal de capaciteit van
het energienet vergroot moeten worden (Scheepers, 2008).

7.1

Installaties voor zelfvoorziening van energie

1. Mini-windmolen
Windmolens voor zelfvoorziening zijn kleiner van opzet dan de bekende grote windmolens. De
particuliere windmolens zijn ongeveer 10 m tot maximaal 15 m hoog en hebben een vermogen
variërend van 250 W tot ongeveer 10 kW. Er zijn momenteel twee verschillende types beschikbaar,
de conventionele turbines met wieken gemonteerd aan een horizontale as en windturbines met een
verticale as.
Deze windmolens zijn te gebruiken op plekken waar nog geen energievoorziening aanwezig is, of om
te voorzien in eigen elektriciteit. De elektriciteit die deze kleine windmolens opwekken wordt vaak
opgeslagen in accu’s. Tevens is het mogelijk om de energie door een omvormer te transformeren
naar 230 Volt waarna het terug geleverd kan worden op het net. (Termeer, 2008)
Een voordeel van een mini-windmolen is de beperkte overlast die het oplevert, en de relatief lage
investeringskosten om er een te plaatsen. De capaciteit van een kleine windmolen ligt echter een
stuk lager dan bij een grote windmolen. Doordat de windsnelheid op lagere hoogte afneemt wordt er
minder wind opgevangen wat omgezet kan worden in elektriciteit. Daarnaast staat een kleine
windmolen vaak achter gebouwen of andere objecten waardoor het rendement nog verder verlaagd
wordt. (Energievormen.be, 2011)
Door het lage windaanbod en het kleine vermogen van de windmolens is de kostprijs per kWh erg
hoog. De best producerende mini-windmolen heeft een kostprijs van 0.27 €/kWh, maar ligt voor
standaard types mini-windmolens al een stuk hoger. (Agt, 2009)
2. Zonnepanelen
Er bestaan verschillende soorten zonnepanelen. Hier zal het PV-zonnepaneel besproken worden. PVzonnepanelen zijn opgebouwd uit fotovoltaïsche cellen. Deze cellen bestaan uit twee lagen
kristallijne silicium. Silicium kan gewonnen worden uit zand en dat kan gezien worden als een redelijk
onuitputbare bron. Tussen de twee lagen gaat onder invloed van licht een elektrische stroom lopen.
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Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen mono-kristallijne panelen en poly-kristallijne
panelen met een respectievelijk hoger en lager rendement. Een andere methode is de zogenoemde
dunnelaag zonnecel. Deze bestaat uit amorfe silicium en heeft de beste kostprijs voor de opgewekte
elektriciteit.
Om dit uit te leggen is het belangrijk onderscheid te maken tussen het rendement en de opbrengst
van het systeem. Het rendement wordt bepaald onder standaard test condities (STC). Onder deze
standaard condities wordt 1000 W/m2 ingestraald. De opgewekte energie wordt dan STC vermogen
genoemd en wordt uitgedrukt in Watt piek (Wp). (IBC Solar, 2011)
Het rendement wordt berekend door het STC vermogen te delen door 1000 W/m2. Panelen met een
hoger rendement nemen minder ruimte in. De opbrengst van een paneel is simpelweg de
hoeveelheid kWp die een paneel oplevert, de oppervlakte wordt hierbij niet meegenomen.
Zodoende levert een 100 Wp paneel met een rendement van 17% evenveel energie als een 100Wp
paneel met een rendement van 12%. De grootte van het paneel zal in het eerste geval kleiner zijn
dan in het tweede geval. (Sidera, 2009)
Amorfe panelen hebben een relatief laag rendement (6-8%) ten opzichte van de kristallijne
zonnepanelen (12-18%). Doordat in Nederland de zoninstraling anders is dan het geval is tijdens de
STC, zal een paneel nooit de hoeveelheid Wp opleveren. Op veel verkoopwebsites wordt een
correctiefactor van 0.88 gebruikt voor Nederland. Dit betekent dat een paneel met een opbrengst
van 100 Wp in Nederland 88 kWh per jaar zal opleveren. Amorfe panelen zijn minder gevoelig voor
temperatuur en het rendement is niet afhankelijk van de instraling, waardoor de prestatie van
amorfe panelen ongeveer 8.5 procent hoger ligt. Er treden minder verliezen op wanneer het
bijvoorbeeld bewolkt (minder straling) is of juist erg warm (de zonnecel is een halfgeleider en wordt
geleidbaarder onder hogere temperaturen waardoor het elektrisch veld wegvalt). Amorfe panelen
hebben dus een hogere correctiefactor. Doordat amorfe panelen ook nog ongeveer 20% goedkoper
zijn in aanschaf is de prijs per Wp zeer concurrerend, echter nemen de panelen wel 2x zoveel ruimte
in. Dus de kristallijne zonnepanelen zijn duurder, maar nemen minder ruimte in. Dit kan gunstig zijn
als je maar een beperkt aantal vierkante meters hebt om zonnepanelen op te leggen. De amorfe
panelen zijn goedkoper in aanschaf (prijs per Wp) en de prestatie is minder gevoelig voor bewolking
of warmte.
3. Micro-WKK / HRe ketel
Een micro-WKK, ook wel een HRe ketel genoemd is een cv-ketel die naast warmte ook elektriciteit
opwekt. Een warmtekrachtkoppeling is de opwekking van elektriciteit en warmte op eenzelfde
plaats. Doordat de warmte en de elektriciteit decentraal opgewekt worden kan naast de elektriciteit
ook vaak gebruik gemaakt worden van de warmte die geproduceerd wordt. Hierdoor is het
rendement van deze installaties hoger dan in een energiecentrale waar een groot deel van de
warmte verloren gaat.
Een micro-WKK heeft een elektrisch vermogen van ongeveer 1 kW en het formaat van een koelkast.
Het is een nieuwe ontwikkeling die door steeds meer ketelfabrikanten wordt opgepakt. Er lopen ook
wat pilot projecten van Essent en Nuon waarbij er 100.000 HRe ketels zijn geplaatst.
In een micro-WKK wordt aardgas verbrand om een wisselstroomgenerator aan te drijven. De
elektriciteit die geproduceerd wordt kan worden gebruikt voor eigen gebruik en de warmte die
vrijkomt kan worden gebruikt om het huis te verwarmen. Als er tijdelijk een overschot is aan
elektriciteitsproductie mag die worden verrekend met de inkoop van de elektriciteit tot de wettelijke
minimale hoeveelheid van 5000 kWh (de Jong, 2011). Bij sommige energieleveranciers is deze
hoeveelheid groter.
Een voordeel van een micro-WKK is het geclaimde hogere rendement wat gehaald kan worden. Het
is een kleine energiecentrale waarbij de stroom direct gebruikt kan worden. Daarnaast is de warmte
een ‘bijproduct’ van de elektriciteitswinning welke ook gebruikt kan worden in het huis.
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Een nadeel van een micro-WKK is de verhouding tussen elektriciteit en warmte die opgewekt
worden. Om de complete elektriciteitsvoorziening van een huishouden voor een heel jaar te voorzien
met een micro-WKK zal deze 4000 uur per jaar moeten draaien. Een heel jaar heeft 8760 uur wat
neerkomt om bijna een half jaar warmte-aanbod. De vraag naar warmte is echter lager dan dit
aanbod wat betekent dat niet alle elektriciteit zelf geproduceerd kan worden. Dit zou alleen kunnen
als je het warmteaanbod wegvoert op de momenten dat je het niet nodig hebt. De efficiëntie is dan
echter te laag voor een rendabele elektriciteitsproductie. Daarnaast is het feit dat huizen steeds
beter geïsoleerd worden een nadeel voor een micro-WKK, de warmtevraag komt daarmee lager te
liggen.
4. Zonnecollectoren
Zonnecollectoren worden gebruikt om energie van de zon op te slaan in warmte. Een zonnecollector
bestaat uit een paneel met een netwerk van buizen waardoor olie stroomt. Deze olie wordt door de
zon opgewarmd waarna het naar binnen wordt gepompt. Daar wordt de warmte middels een
warmtewisselaar overgebracht op water wat gebruikt kan worden om het huis te verwarmen of voor
de warmwater voorziening. Met een zonnecollector kan het energieverbruik verlaagd worden zodat
er minder gestookt hoeft te worden. Het is echter niet mogelijk om geheel zelfvoorzienend te
worden met een zonnecollector. Daarnaast is het niet mogelijk om de energie op wat voor manier
dan ook terug te leveren.
Een nadeel van een zonnecollector is dat de vraag en aanbod van warmte vaak niet gelijktijdig is. Het
aanbod van zonne-energie is het grootst in de zomer, terwijl de warmtevraag dan het laagst is. En
het tegenovergestelde geldt in de winter, wanneer de zon in straling het laagst is, dan is de
warmtevraag hoog. Dit kan deels opgelost worden door een buffer te plaatsen om de energie op te
slaan. Met een zonnecollector kan per jaar ongeveer 200 kubieke meter gas worden bespaard, dit
komt neer op een besparing van ongeveer €70, - per jaar. Wanneer je dit naast de aanschafkosten
van de zonnecollector legt, dan komt het neer op een terugverdientijd van minimaal 30 jaar.

7.2

Installaties voor opwekking op grote schaal en terug levering

1. Mestvergisting
Met mestvergisting wordt organische stof omgezet in biogas. Deze organische stof bestaat uit de
dierlijke mest welke wordt vergist. De dierlijke mest wordt in huidige installaties bijna altijd vergist
met bijproducten. Dit zijn geproduceerde gewassen of reststromen uit de akkerbouw. Voorbeelden
hiervan zijn mais, stro of aardappelresten. Zonder co-producten is mestvergisting nauwelijks
rendabel. (Haperen et al., 2009)
Tijdens de vergisting wordt deze organische stof omgezet in biogas. Het biogas wat ontstaat, bestaat
uit ongeveer 60% methaan (CH4) en 40% koolstofdioxide (CO2). Het gas dat ontstaat in de vergister
wordt opgevangen. Het gas kan dan direct gebruikt worden als brandstof voor een
warmtekrachtkoppeling (WKK) of het kan gezuiverd worden tot een aardgaskwaliteit. Als het biogas
wordt gebruikt in een WKK dan kan de elektriciteit en de warmte direct worden gebruikt op het
eigen bedrijf. Het overschot aan elektriciteit kan worden terug geleverd aan het elektriciteitsnet. De
energie die wordt geleverd is ‘groene elektriciteit’ en/of ‘groen gas’. (STOWA, 2011)
Geuroverlast
Bewoners hebben vaak meerdere bezwaren tegen mestvergisters. Voorbeelden hiervan zijn de
geuroverlast en de verkeershinder bij gemeenschappelijk gebruik van boeren van een mestvergister.
De overlast van geur kan op de plaats van de installatie licht verhoogd worden. Of er echt hinder
optreedt door een mestvergister is afhankelijk van de locatie en de capaciteit van de mestvergister.
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De kans op lokale geurhinder neemt toe, maar de geurhinder die voortkomt uit de verspreiding van
mest op het land zal verminderen. Mosquera en Hol (2007) hebben onderzoek gedaan naar de
gasvormige emissies die vrijkomen na toediening van vergiste mest op grasland. Zij concluderen dat
de geurconcentraties na toediening van vergiste mest van gelijke orde zijn aan de verspreiding van
onbewerkte mest. De geur die vrijkomt bij toediening van mest na vergisting is echter sterk
afhankelijk van de mestsamenstelling, weersomstandigheden en bodemeigenschappen. Er is wel een
duidelijke geurbeleving na het uitrijden van de mest. Dit kan voorkomen worden als de mest niet
uitgereden hoeft te worden na vergisting. Hansen et al. (2006) hebben de geuremissie onderzocht
van varkensmest na vergisting. Ze concluderen dat de geurconcentratie 17% daalde na aanbrengen
van vergiste mest op het land in vergelijking met gewone mest. Wanneer het gaat om een grote
mestvergistingsinstallatie zal het transport van mest in Elsendorp toenemen. Dit transport zal,
afhankelijk van de infrastructuur voor overlast kunnen zorgen.
Rendabiliteit
De rendabiliteit van een mestvergister is van veel parameters afhankelijk, het is daarom lastig om
een algemene berekening uit te voeren. Een belangrijke factor daarbij is de kwaliteit van de
gebruikte inputstromen. Deze heeft een grote invloed op de gasproductie en de uiteindelijke
elektriciteitsproductie. Voor een schatting van de kosten voor een mestvergistingsinstallatie nemen
we de volgende aanname: dikke fractie van mest wordt vergist in combinatie met co-producten.
Voor vergisters van 10 tot 60 kW bedragen de investeringskosten €6.000 tot €10.000 per
geïnstalleerd elektrisch vermogen (kWe). Behalve de capaciteit van de vergister speelt ook het type
installatie een rol en of er sprake is van een high of low-tech installatie. De bijbehorende
onderhoudskosten variëren daarbij ook van €200 tot €600 per kWe per jaar. De schatting van de
kosten per kWh staat in Tabel 2.
Een vergister kan eenvoudig 8000 uur per jaar op vollast draaien waardoor de installatie efficiënt
benut wordt, wel zijn de onderhoudskosten vrij hoog. De elektriciteitsproductie van een vergister is
constant waardoor er geen vreemde piekbelasting ontstaat op het net.
2. Mestverbranding
Naast vergisten kan mest ook direct worden verbrand. Dit is mogelijk voor mestsoorten met een
droge stofgehalte van 30% of hoger. Hierbij geldt dat een hoger droge stof gehalte van de mest
resulteert in betere mogelijkheden voor de energiewinning uit de verbranding. Omdat er een hoog
droge stof gehalte gewenst is, zijn gedroogde mestsoorten, eventueel vermengd met ander
materiaal, het meest geschikt. De mest kan bijvoorbeeld worden vermengd met houtsnippers of stro.
De mest van pluimvee is het meest geschikt voor verbranding.
Nadelen van een installatie zijn de hoge eisen aan de rookgasreiniging en de hoge kosten voor de
daarvoor benodigde installaties. Daardoor zijn grootschalige installaties eerder rendabel en
bedrijfszeker dan kleinere installaties. (Melse et al., 2004)
3. Mestvergassing
Met de vergassing van mest wordt een laagcalorisch gas gewonnen uit dierlijke mest. Laagcalorisch
gas bestaat uit koolwaterstoffen en stikstof. Er komt minder warmte vrij bij volledige verbranding
dan bij hoogcalorisch gas, wat voornamelijk uit koolwaterstoffen bestaat. Voor de productie van het
laagcalorisch gas is mest nodig met een hoog droge stof gehalte, minimaal 85%. De mest die hiervoor
geschikt is, is gedroogde pluimveemest, of de dikke fractie van varkens- en rundveedrijfmest. De
mest wordt vergast bij een temperatuur van ongeveer 700°C zonder toevoeging van zuurstof.
Hierdoor ontstaat een laagcalorisch gas wat nog verontreinigd is met vliegas, waterstofchloride,
waterstofsulfide en ammoniak. Het gas moet daarom gezuiverd worden waarna het geschikt is om te
verbranden in een gasmotor om elektriciteit op te wekken. De warmte die hier bij vrijkomt wordt
gebruikt om de ingaande meststroom te drogen. Daarnaast kunnen er met de warmte stallen of
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huizen worden verwarmd. Het overblijfsel na vergassing is een vliegas waarin alle mineralen, behalve
stikstof, nog in zitten.
Het vergassen van mest bevindt zich op dit moment nog in een experimenteel stadium en is nog niet
klaar om op grote schaal in de praktijk te installeren. (Melse et al., 2004)
4. Warmte kracht koppeling
Een grote warmte kracht koppeling (WKK) berust op hetzelfde principe als een micro-WKK. Een WKK
wordt vaak gebruikt in de glastuinbouw waar een grote vraag is naar warmte en elektriciteit. Doordat
er naar beide vaak een grote vraag is, kan de installatie efficiënt worden gebruikt. De elektriciteit kan
worden gebruikt voor de belichting en de warmte kan worden gebruikt in de kas. Op de momenten
dat de warmte niet nodig is, kan deze worden opgeslagen in een buffer. Het overschot aan
elektriciteit wordt dan teruggeleverd op het elektriciteitsnet.
Een voordeel is de gecombineerde benutting van warmte en elektriciteit die opgewekt worden in
een WKK. Dit is echter ook tevens een nadeel. Bij lage elektriciteitsprijzen en hoge gasprijzen is het
rendement van een WKK laag. Ook is de elektriciteitsvraag soms hoog, terwijl de warmte die
gegenereerd wordt op dat moment niet gebruikt kan worden. Hierdoor ontstaat er weer een
overschot aan warmte wat dan verloren gaat.
5. Geothermie/aardwarmte
Geothermie is een energievorm die voorkomt uit de warmte van waterlagen in de aarde. In de aarde
zitten verschillende waterlagen in gesteentes. De temperatuur hiervan neemt toe naarmate er
dieper geboord wordt. Hoe diep er geboord moet worden is afhankelijk van de locatie omdat de
beschikbaarheid van de aardwarmte verschillend is voor heel Nederland. In Figuur 4 staat de
beschikbaarheid en temperatuur van waterhoudende lagen op 2000 m.

Figuur 4 Ligging beschikbare warmtebronnen op 2000m diepte. (Naturalis, 2011)

Deze geothermische warmte kan op twee manieren worden gebruikt. Er kunnen huizen of gebouwen
mee worden verwarmd, of er kan elektriciteit mee worden opgewekt. In beide gevallen moeten er
twee boringen worden verricht in de aarde. Een put wordt gebruikt om het water op te pompen, en
een om het gebruikte water weer terug te pompen. De diepte van deze boringen is afhankelijk van
de locatie van de boringen. Als het water wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken moet dit een
temperatuur hebben van minimaal 80°C. Daarmee kan dan een medium worden verwarmd wat al op
lagere temperaturen stoom vormt waarmee een turbine kan worden aangedreven. Geothermie
gebruikt voor verwarming wordt op dit moment al gebruikt voor kassencomplexen of grote
gebouwen.
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Omdat de warme bronnen in Nederland op relatief grote diepte zitten in vergelijking met landen als
IJsland moet er diep geboord worden. De bronnen zitten hier op een diepte tussen de 1500 en 3000
m en daarmee zijn de kosten voor de boringen hoog. De kosten van een geothermie-installatie zijn
afhankelijk van de locatie en hoe diep er geboord moet worden.
Geothermische energie is een interessante energiebron omdat het schone energie is. Het is een
duurzame energiebron die altijd beschikbaar is en waarbij geen vervuiling aan het milieu bij ontstaat.
Er zitten echter ook nadelen aan geothermie. Dit komt vooral voort uit de grote (financiële) risico’s
die er aan zitten. Het is namelijk altijd onzeker hoeveel vermogen een bron echt kan leveren. Het is
pas zeker hoeveel een bron kan gaan leveren als de boringen al zijn verricht. De grootste kosten zijn
dan echter al gemaakt en als de opbrengst dan tegenvalt, is het vaak onrendabel. Naast het risico dat
vooraf niet bekend is wat de exacte capaciteit is van de bron zijn er ook nog de technische
problemen. Omdat het water uit de bodem zeer zout is, met een zoutconcentratie tot wel 7 keer
hoger als zeewater, is de installatie gevoelig voor corrosie. Daarnaast kan een bron verstopt raken
door kleidelen die in de filters komen te zitten, dat is wel op te lossen maar is kostbaar. (Geothermie,
2011)
6. Windmolen
Er zijn veel types en afmetingen windmolens. Behalve de kleinschalige windmolens voor particulier
gebruik, zoals eerder besproken, zijn er de grote windmolens. De hoogte van een windmolen is
gemeten van de grond tot de ashoogte waar de wieken zijn bevestigd. De grote windmolens hebben
een hoogte tussen de 70 en 110 m met een vermogen tussen de 1.5 en 5 MW. De wieken hebben
hierbij een diameter tussen de 70 en 110 m.

Figuur 5 Windkaart van Nederland met windsnelheiden op 100m hoogte. (SenterNovem, 2005)

In Figuur 5 is te zien dat de windsnelheid in de omgeving van Elsendorp laag is in vergelijking met de
rest van Nederland. De gemiddelde windsnelheid op een hoogte van 100 m is 6.5 m/s. Op de
windkaart van Nederland is te zien dat de omgeving van Elsendorp de laagste windsnelheden heeft
van Nederland. Een windmolen in Elsendorp zal daarom ook minder snel rendabel zijn dan een
windmolen aan de kust.
In Figuur 3 staat de vermogensopbrengst van een Vestas V112-3.0MW windmolen. Deze curves zijn
voor de verschillende types windmolens vergelijkbaar. Hier is af te lezen dat het maximale vermogen
vanaf 10 m/s wordt bereikt. Uitgaande van een gemiddelde windsnelheid in Elsendorp van 6.5 m/s
ligt de opbrengst op ongeveer 30% van de maximale waarde. Dit geldt voor meerdere types
windmolens die geleverd worden.
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Figuur 1: Vermogensoutput bij verschillende windsnelheden van een Vestas V112-3.0 MW.

De kosten per kWh van stroom van een windmolen verschilt erg aan de locatie waar de windmolen
geplaatst wordt. In gebieden met veel wind is het rendement hoger. Daarnaast zijn de
investeringskosten afhankelijk van meerdere factoren. (Lensink et al., 2011) heeft gemiddelde
investeringskosten voor windmolens berekend van ongeveer €1300, - per kW geïnstalleerd
vermogen. Hierbij is uitgegaan van meerdere windmolens in een park met een totaal vermogen van
15 MW op een windgunstige locatie. De terugverdientijd is ongeveer 8 tot 10 jaar. De gemiddelde
kosten per kWh geproduceerde stroom liggen tussen de 5 en 10 cent. (OliNo, 2006)
Er zijn verschillende merken en types windmolens. Op dit moment is het vermogen van de meest
gebruikte windmolens ongeveer 2 tot 3 MW. De nieuwe windmolens hebben allemaal een hoogte
van 80 tot 110 m of zelfs hoger. De hoogste windmolen die op dit moment wordt geleverd is 160 m
hoog.
7. Biodiesel
Biodiesel kan worden opgesplitst op basis van drie soorten biomassa (Frijters et al., 2011). De eerste
generatie bestaat uit suikers, zetmeel, plantaardige oliën of dierlijke vetten. Het gaat hier meestal
om voedselgewassen als brandstof en dat maakt het een stuk minder interessant vanwege de ethiek
rondom ‘food for fuel’. De tweede generatie biodiesels wordt niet geproduceerd uit
voedselgewassen, maar uit gewassen die speciaal voor de brandstof geteeld worden of de oneetbare
gedeeltes uit voedselproducten. Deze vorm van energieproductie is al een stuk interessanter. De
derde generatie biodiesel wordt geproduceerd uit algen en zit op het moment nog in de
ontwikkelingsfase. De productiekosten zijn nog erg hoog en het wordt dus pas interessant als deze
gaan dalen. Deze mogelijkheid is dus wel interessant om in de gaten te houden. Biodiesel is CO2neutraal, er wordt evenveel CO2 opgenomen als dat er vrijkomt bij de verbranding. Het rendement
van biodiesel ligt lager dan voor de conventionele diesel. Dit betekent dat voor dezelfde gereden
afstand meer liter biodiesel nodig is. Ook liggen de productiekosten voor biodiesel hoger. Volgens
Menkveld (2004) lagen de productiekosten voor biodiesel op 50 cent per liter, en voor conventionele
diesel op 20 cent per liter. De biodiesel kan dan verkocht worden aan pomphouders voor 38,4 cent
per liter, zie Tabel 9 (Roeterdink et al., 2010). Deze prijs is lager dan de productiekosten, maar dat
wordt gecompenseerd door de opbrengsten van het bioticket.
Alle verkopers van benzine en diesel in Nederland zijn verplicht om minimaal 4% biobrandstof te
verkopen. Dit kan door bijmenging van biobrandstof bij de gewone brandstof. Als een verkoper hier
niet de beschikking over heeft kan het ook biotickets aankopen. Biotickets staan garant voor een
bepaalde hoeveelheid geproduceerde biobrandstof. Verkopende partijen die meer dan 4%
biobrandstof verkopen kunnen dit overschot administratief verkopen in de vorm van biotickets aan
verkopers die te weinig biobrandstof verkopen. Administratief kunnen zo alle brandstofverkopers
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aan de verplichting van 4% voldoen en wordt er gemiddeld in Nederland minimaal 4% biobrandstof
verkocht.
Tabel 9: Indicatieve kostenopbouw biobrandstoffen. (Roeterdink et al., 2010)

Brandstof
Bio
ethanol
E85
B100

7.3

Aankoopprijs
[€ct/l]

Accijns
[€ct/l]

BTW
[€ct/l]

Transport
[€ct/l]

Totaal
[€ct/l]

Pompprijs Brutowinst
[€ct/l]
[€ct/l]

29
28,9
38,4

70,6
70,6
41,9

21
21
15,9

6,8
6,8

127,3
103

133
99,5

5,7
-3,5

Kostprijsberekening

Van de besproken energievormen is de kostprijs berekend per kWh geproduceerd vermogen. De
prijzen zijn gebaseerd op een gemiddelde installatie. Hierdoor kunnen de prijzen afwijken van het
gemiddelde voor de verschillende installaties door lokale omstandigheden. De aanpassingen aan de
installatie zullen dan een hogere kostprijs opleveren. De prijzen voor windenergie zijn gebaseerd op
installaties op het land, geplaatst in windrijke gebieden. Voor specifieke kostprijzen per locatie zal
een directe offerte aangevraagd moeten worden. Dan kan er voor een specifieke installatie nog een
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd worden. De getallen in Tabel 10 geven een goede indicatie van
de kostprijs per installatie. Deze gegevens zijn gebaseerd op informatie van de ECN (Lensink et al.,
2011) en Rabobank Food & Agri (Rabobank, 2011).

Tabel 10 Kostprijs van verschillende installaties voor duurzame energieopwekking.

Installatie

Kosten
[€/kWh]

Mest(co-)vergisting
Diepe geothermie
Zonnepanelen (PV >15kWp)
Windmolen op land
Mini-windmolen

0,182
0,192
0,213
0,096
0,270
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8

Gemeenschappelijke betrokkenheid

Het enkel gezamenlijk inkopen van duurzame energie zal onvoldoende zijn om mensen aan te laten
sluiten bij een vereniging of coöperatie. Momenteel zijn er op de vrije markt al voldoende
mogelijkheden om aan te sluiten bij een collectieve inkooporganisatie. Er zijn op de markt grote
partijen die veel invloed op de prijs kunnen uitoefenen. Elsendorp is waarschijnlijk te klein om veel
invloed uit te kunnen oefenen op de grote energiemaatschappijen. Aangezien het dorpsoverleg
intensief betrokken is bij andere projecten, werkgroepen en stichtingen zou hiermee de
schaalgrootte opgevoerd kunnen worden.

8.1

Deelname aan een project

Het is belangrijk om de bevolking te overtuigen deel te nemen aan dit gezamenlijke project. In de
paper ‘Community involvement in renewable energy projects’ (New and renewable energy enquires
bureau, 2000) worden 3 redenen benoemd.
-

Men krijgt een gevoel van controle over hun leefomgeving.
Een financieel rendement wordt gegenereerd voor de burger en voor de investeerder. Het
houdt de energie-euro’s in de lokale economie.
Een gevoel van tevredenheid wordt gecreëerd.

De beweegredenen waarom burgers willen deelnemen aan project kunnen uiteraard heel erg
verschillen. Bij een project kan het zijn dat het ontstaat via een top-down benadering of via een
bottum-up benadering. Bij top-down wordt van hogere hand iets opgelegd of ontwikkeld waarbij
deelname van de bevolking gevraagd wordt. Voor het creëren van draagvlak is dit vaak niet de
methode. Wanneer bottum-up wordt gehanteerd komt de ontwikkeling van onderen. De bevolking
wil iets en probeert dit te creëren. Dit wordt als heel belangrijk gezien in lokale duurzame energie
projecten. (ETSU, 2000)
Burgerbetrokkenheid in energieprojecten kan ook bijdragen aan de bewustwording van het
energieverbruik, leefomgeving en het milieu. Een sterk draagvlak draagt bij aan snelle ontwikkeling
en positieve bijdrage aan nieuwe projecten.
“Verleid je leden door te benadrukken wat het potentiële voordeel is. Dit komt vaak neer op
betaalbaarheid, eigen en duurzaam.” (Martijn Messing)

8.2

Ontstaan van een gemeenschappelijk project

Een gemeenschap kan op 2 manieren ontstaan. Een gemeenschap die ontstaan is uit een groep
mensen met een gezamenlijke interesse of een lokale gemeenschap ontstaan uit het feit dat ze zich
in hetzelfde geografische gebied bevinden.
Dit heeft gevolgen voor de achtergrond waaruit een project voortkomt. Een idee kan voortkomen uit
het feit dat de mensen bewust zijn van een uniek iets in hun gebied. Dit kan zijn dat bepaalde
bronnen aanwezig zijn die voordelen kunnen opleveren. Een voorbeeld hiervan een case in Noord
Italië (Suedtirol.nl, 2011). In Zuid-Tirol heeft men de beschikking over een gemeenschappelijke bron
van water. Door de hoogteverschillen kan er energie uit waterkracht worden gewonnen. Er is een
lokaal voordeel en men verenigd zich om dit te gaan gebruiken.
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Een gemeenschappelijke interesse kan voortkomen uit een groep ondernemers die iets willen
opbouwen. Wanneer een groep van ondernemers is gevormd met een gezamenlijke interesse, dan is
het lastiger om de lokale gemeenschap te overtuigen om ook aan dit project te laten deelnemen. Het
participeren van de lokale gemeenschap is dan een interessant middel. Het is hierbij zeer belangrijk
om de lokale gemeenschap te overtuigen van de voordelen.

8.3

Draagvlak creëren voor projecten

In een gemeenschap kan draagvlak worden
“De verwachtingen van de burgers kan
gecreëerd door participatie in het project of
gemanaged worden door vooral dingen die mis
door de burgers gehoord en betrokken te
kunnen gaan te benoemen, anders krijg je tijdens
laten voelen. In Figuur 6 wordt uitgebeeld het project te maken met grote teleurstellingen
hoe dat in zijn werking zou moeten treden.
met alle gevolgen van dien” (Dion van den
Het figuur moet gelezen worden van links
Besselaar)
naar rechts. Er is een initiatief voor
duurzame energie voorziening in het dorp.
Dit kunnen ondernemers zijn die dit willen of burgers die gezamenlijk iets willen. Waarschijnlijk heeft
men elkaar hulp nodig om dit project te laten slagen. Het is daarom erg belangrijk om te overleggen
met elkaar en elkaars bewust te laten worden van het idee. Je creëert draagvlak door elkaar te laten
participeren in het project. Men krijgt spreekrecht, er wordt geluisterd en hun argumenten worden
meegenomen. Je zou zelfs stemrecht kunnen geven. Wanneer een kerngroep is geformeerd van
mensen die dit willen gaan uitvoeren, organiseren en opstarten, dan kan daarbij op draagvlak
worden gerekend van de achterban. Je creëert door een kerngroep draagvlak en betrokkenheid bij
beide gemeenschappen. Dit idee van samenwerken is bevestigd in een interview met de Koninklijke
Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) (zie bijlage D).

Bewustwording
creëren

Gemeenschap
van interesse

Vorm een
kerngroep

Overleg

Beslis over
ontwikkelplan

Lokale
gemeenschap

Figuur 6 Stappen in het opzetten van een gemeenschappelijk project in duurzame energie. (Vertaald van New and
renewable energy enquires bureau, 2000).

Wat ook naar voren is gekomen uit het interview met de KNHM, is dat bij andere projecten dat niet
altijd de lokale gemeenschap participeert. Wanneer bijvoorbeeld ondernemers grote investeringen
doen wil men vaak ook het stemrecht hebben. Er zijn voorbeelden en mogelijkheden toch het
draagvlak van de lokale gemeenschap te ontwikkelen.
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In een artikel van Harcus in samenwerking met de OREF Duurzame energie en
gemeenschapsinvloeden, onderdeel van een serie artikelen van een Amerikaanse organisatie OREF,
Orkney's independent Renewable Energy body geeft men aan dat andere manieren ook mogelijk zijn.
Deze mogelijkheden zijn:
- De projectontwikkelaar doet een jaarlijkse donatie aan de gemeenschap.
- Jaarlijkse bijdrage aan de gemeenschap per geproduceerde hoeveelheid energie.
- Schenken van aandelen aan de gemeenschap.
Hieruit volgen een paar belangrijke punten waar rekening mee gehouden moet worden bij het
opstarten van een gemeenschappelijk project:
1. Als een bevolking zich verenigt achter een doel moet men er wel alert op zijn dat er partijen
zijn die niet deelnemen, maar wel invloed hebben op het verloop. Er zullen altijd bezwaren
opgeworpen kunnen worden door andere partijen. Het is belangrijk de verwachte
tegenstand in kaart te brengen en alle partijen, dus ook de tegenstanders, al in een vroeg
stadium bij het project te betrekken.
2. Een groep bij elkaar brengen is even moeilijk als een groep bij elkaar houden. Leiderschap is
essentieel en contact houden met de bevolking moet goed verlopen.
3. Om mensen te laten aansluiten bij een energiecollectief zal het creëren van meerwaarde een
belangrijk aspect zijn. Inkopen bij plaatselijke ondernemers is hierbij een optie, echter
burgers moeten zich betrokken voelen bij die ondernemers. Dit kan op persoonlijk vlak zijn,
omdat men bekend is met de ondernemer of omdat het bedrijf een goed imago heeft. Zeker
gezien de huidige ontwikkeling in Elsendorp betreft het LOG-gebied, intensieve veehouderij
en mestverwerking kan dit wel een groot aandachtspunt zijn.
4. Meerwaarde kan ook gecreëerd worden door service en andere diensten. Stroomafname
staat ook garant voor andere diensten die men aanbiedt. Hierbij kan ondersteuning zijn voor
eigen initiatieven van burgers, zoals zonnepanelen inkopen of ondersteuning bij het
verminderen van het energieverbruik. De investering in Elsendorp zelf kan ook een gevoel
van meerwaarde zijn. Echter het free-rider effect zal dan ontstaan. Het free-rider probleem
ontstaat wanneer mensen gebruik maken van de voordelen zonder er iets voor terug te
hoeven doen.
5. Participatie kan ook een drempel zijn wanneer men zich moet inkopen of jaarlijks contributie
moet betalen. Als vergoeding hiervoor kunnen wel kortingen gegeven worden bij bepaalde
diensten in het dorp.

8.4

Bevolking deel laten nemen

Geconcludeerd uit andere projecten is dat het aansluiten bij een vereniging geen verplichting moet
zijn tot het afnemen van de energie uit dat collectief. Dit gebeurt bij meerdere projecten, de leden
kunnen wel gebruik maken van de andere diensten uit het collectief zonder andere verplichtingen.
Hiermee blijven ze wel betrokken bij het gehele project.
Om een project in handen te geven van de lokale bevolking is het van belang dat deze zeer actief
worden betrokken in het beslissingsproces. Hierbij is het leveren van alle relevante aspecten van het
project belangrijk. Hierdoor raken ze bekend met de ontwikkeling van het project en weten ze deze
te accepteren en mee te nemen in hun realiteit. Echter dit heeft als gevolg dat het veel tijd kost die
niet altijd beschikbaar is. (Alvial-Palavicino et al., 2011)
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Uit een onderzoek over participatie van de bevolking in de
“Door successen die gaandeweg
controle van lokale projecten is gebleken dat burgers niet
behaald worden te vieren blijven
graag deelnemen in de directe aansturing. Zij ervaren dat
burgers enthousiast en haken meer
lokale projecten en initiatieven vaak maar een beperkt
mensen aan.” (Dion van den
succes opleveren. Ze denken zelf over onvoldoende
Besselaar)
specialistische kennis te beschikken en weten niet hoe
deze te verkrijgen of zelf te ontwikkelen. De bevolking
toont meer enthousiasme en verlangen om deel te nemen in projecten als deze ondersteund worden
door institutionele organisaties. Deze kunnen lokale projecten structureren en faciliteren. (Rogers et
al., 2008)
Bij het vaststellen van een passende structuur is het belangrijk dat er gekeken wordt hoe de relatie
tussen deelnemers wordt georganiseerd en hoe de financiële middelen aangetrokken moeten
worden. Dit is in mindere mate een probleem als de burgers zelf volledig aandeelhouder zijn. Als er
grotere kapitaalsommen nodig zijn van externe partijen, willen deze wel zeggenschap hebben. De
burger verliest in dat geval een deel van de zeggenschap en de betrokkenheid.

8.5

Mogelijke rechtsvormen

Voor het energiecollectief in Elsendorp zijn er verschillende rechtsvormen die men kan aannemen.
Het is belangrijk bij dit energiecollectief dat het is gebaseerd op een gemeenschappelijk doel om de
leefbaarheid in Elsendorp te verbeteren en niet om winst voor haar leden te maken en deze direct uit
te keren. De meest voor de hand liggende mogelijkheden binnen het Nederlandse recht zijn:
-

Coöperatie
Stichting
Vereniging

Coöperatie
Er zijn drie verschillende types van een coöperatie mogelijk in Nederland, namelijk een
bedrijfscoöperatie, consumentencoöperatie en de producten & dienstencoöperatie. Het verschil
tussen deze drie vormen is de manier van functioneren. Bij een bedrijfscoöperatie zijn het de leden
die het bedrijf uitoefenen en daarmee samen inkopen voor hun bedrijven. De
consumentencoöperatie is een coöperatie waarbij de leden gezamenlijk producten afnemen van de
coöperatie. De producten & dienstencoöperatie is een coöperatie waarbij de leden tegelijkertijd ook
werknemer van de coöperatie zijn. Op basis van de hierboven weergegeven informatie is het voor
Elsendorp dan van toepassing om een consumentencoöperatie op te richten waarbij de
leden/burgers hun energie gaan inkopen bij deze coöperatie. De coöperatie is eigenlijk een
vereniging met een economisch doel en mag ook winst uitkeren aan zijn leden.
“Een coöperatie past goed bij het bottom-up principe. Het nadeel van een coöperatie is dat
besluitvorming traag kan verlopen, omdat de Algemene Leden Vergadering het hoogste
beslisorgaan is.” (Dion van den Besselaar)
Stichting
Een stichting heeft geen leden en is opgericht met behulp van het vermogen om een bepaald doel te
bereiken. Een stichting mag wel winst maken maar deze winstuitkering moet wel aan bepaalde
voorwaarden voldoen. Zo moet deze worden gebruikt voor een ideële of sociale activiteit. Hierdoor
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wordt een stichting ook hoofdzakelijk gebruikt voor een bepaald doel of ideaal van de oprichters.
Voor Elsendorp kan ook de stichting een mogelijkheid zijn bij het oprichten van een energiecollectief.
Vereniging
De vereniging is een samenwerkingsvorm tussen verschillende personen. Een vereniging heeft een
bepaald doel dat wordt bereikt door het volgen van vooraf opgestelde regels. Dit doel mag echter
niet zijn het verdelen van de winst onder de verschillende leden. De gemaakte winst moet ten goede
komen aan het vooraf gestelde doel. Bij de vereniging licht de macht bij de ledenvergadering waarbij
iedereen een gelijke stem heeft. Ook wordt tijdens de ledenraad het bestuur aangewezen. Deze
vorm zou ook in Elsendorp kunnen worden toegepast en het verplicht de organisatie om zijn
gemaakte winst te gebruiken voor een vooraf gesteld doel, namelijk het verbeteren van de
leefbaarheid in Elsendorp.
Vergelijking van de juridische positie
Om een goede vergelijking te maken tussen de drie verschillende vormen van een onderneming is
het belangrijk om ze te vergelijken op de verschillende punten. De belangrijkste punten hierbij zijn:
- Voorwaarden van oprichting
- Aansprakelijkheid
- Belastingen
- Sociale zekerheid
- Continuïteit
In de Tabel 11 worden voor de vereniging, coöperatie en de stichting de bovenstaande punten
vergeleken.
Tabel 11 Belangrijkste eigenschappen van verschillende rechtsvormen.

Voorwaarden van
oprichting

Coöperatie
De oprichting gaat doormiddel
van een notariële akte van
minimaal twee personen. Dient
te worden ingeschreven in het
handelsregister. Het is verplicht
om jaarstukken te produceren
en openbaar te maken.

Stichting
Een stichting wordt opgericht
doormiddel van een notariële
akte, deze bevat naast het
bekent maken van oprichting
ook de statuten van de
stichting. Deze dienen de
volgende punten te bevatten:
• de naam van de stichting,
met het woord stichting als
deel van de naam
• het doel van de stichting
• de wijze van benoeming en
ontslag van de bestuurders
• de gemeente in Nederland
waar de stichting haar zetel
heeft
• de bestemming van het
overschot na vereffening van
de stichting in geval van
ontbinding.
Ook is het gebruikelijk dat de
statuten ook de regels
bevatten over de organisatie
en de inrichting van de
stichting.

Vereniging
De vereniging wordt ook
opgericht bij notariële akte
waarin de statuten zijn
opgenomen. Ook bij een
vereniging dienen de statuten
te voldoen aan verschillende
eisen:
• de naam en de plaats van
vestiging
• het doel
• de verplichtingen van de
leden tegenover de
vereniging
• de wijze van bijeenroeping
van de algemene vergadering
• de wijze van benoeming en
ontslag van de bestuurders
• de bestemming van het
batig saldo van de vereniging
na ontbinding.
Naast de statuten heft de
vereniging ook vaak een
huishoudelijk regelement dat
van toepassing is.

33

Aansprakelijkheid

Belastingen

Sociale zekerheid

Bij een coöperatie zijn er drie
verschillende vormen van
aansprakelijkheid te gebruiken:
wettelijke aansprakelijkheid,
besloten aansprakelijkheid en
uitgesloten aansprakelijkheid. In
de statuten kan worden
vastgesteld hoe dit is geregeld.
Het is mogelijk ervoor te zorgen
dat niemand persoonlijk
aansprakelijk wordt gesteld. Er
is echter een uitzondering de
antimisbruikwetten, wanneer
dit wordt aangetoond is het
mogelijk iemand persoonlijk
aansprakelijk te stellen.
De winstuitkeringen aan de
leden zijn belastbaar voor de
inkomstenbelasting. Er hoeft
geen dividendbelasting te
worden afgedragen.

De stichting dient te worden
ingeschreven in het
handelsregister anders dan zijn
de bestuurders persoonlijk
aansprakelijk. Wanneer de
stichting wordt ingeschreven is
zij zelf een rechtspersoon en
zijn bestuurders dus niet meer
persoonlijk aansprakelijk. Als
de stichting onder de
vennootschapsbelasting valt
dan is echter wel de
antimisbruikwetten van
toepassing zoals bij een
coöperatie en bv.

De aansprakelijkheid bij de
vereniging zijn gelijk aan deze
bij een stichting. De
vereniging moet worden
ingeschreven bij het
handelsregister zodat de
vereniging een eigen
rechtspersoon wordt en de
bestuurders alleen nog
hoofdelijk aansprakelijk zijn
als dit wordt aangetoond met
de antimisbruikwetten.

Stichtingen zijn onderworpen
aan de vennootschapsbelasting
als
zij een onderneming drijven. Er
is sprake van een onderneming
als er een min of meer
duurzame organisatie is van
kapitaal en
arbeid die door deelname aan
het economisch verkeer winst
beoogt te behalen. Net als bij
de vereniging is de vraag of
men al dan niet onder de
heffing van de omzetbelasting
(BTW) valt,
een complexe materie. Hierbij
is het verstandig experts te
raadplegen.

Bestuurders/leden van een
coöperatie kunnen zich
niet verzekeren via de
socialezekerheidswet.

De bestuurders van een
stichting zijn niet in loondienst
van de stichting en vallen
daarom niet onder de
werknemersverzekeringen,
hoewel honorering van het
werk van bestuurders niet
verboden is. Verder kunnen
stichtingen wel werknemers in
dienst hebben.

Als een vereniging een
onderneming drijft, moet
over de winst uit die
onderneming
vennootschapsbelasting
worden betaald. Er is,
grofweg gesteld, sprake van
een onderneming als er
voldoende mate van arbeid
en organisatie bestaat
waarmee stelselmatig winst
wordt gemaakt en als er
concurrerende
werkzaamheden worden
verricht. Een zeer complexe
materie bij verenigingen is de
vraag of men al dan niet
onder de heffing van de
omzetbelasting (BTW) valt.
Ook hierbij is het verstandig
in overleg te gaan met de
belastingdienst.
Bestuurders van verenigingen
zijn in principe niet in
loondienst en vallen daarom
niet onder de
werknemersverzekeringen.
Vanzelfsprekend kunnen
verenigingen wel
werknemers in dienst
hebben.
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Continuïteit

De continuïteit van de
coöperatie is gewaarborgd door
haar rechtspersoonlijkheid. Het
in- en uittreden van leden is
geregeld in de statuten.

Stichtingen kunnen onder meer
in de volgende gevallen worden
ontbonden:
• op de wijze waarop de
ontbinding in de statuten is
geregeld
• als gevolg van een
faillissement
• door de rechter.

Verenigingen worden
aangegaan voor onbepaalde
tijd. Ze worden onder meer in
de volgende gevallen
ontbonden:
• als de algemene
vergadering besluit de
vereniging op te heffen
• door het ontbreken van
leden
• als gevolg van een
faillissement.

(Gedeelte van de tabel is letterlijk overgenomen van de Kamer van Koophandel)
Bij de keuze voor een van de drie rechtsvormen die Elsendorp kan gebruiken is het verstandig om
voor Elsendorp gebruik te maken van een rechtsvorm waarbij de burgers en geïnteresseerden lid
kunnen worden van de organisatie. Dit is enkel mogelijk bij de coöperatie of vereniging. Hierdoor is
een stichting voor Elsendorp niet de meest geschikte vorm. Bij de keuze tussen een vereniging en de
coöperatie is het erg belangrijk om te kijken wat het de doelen zijn van deze organisatie. Het
hoofdzakelijke doel van de organisatie in Elsendorp is het bij elkaar brengen van de bevolking en het
investeren in de leefbaarheid van het dorp. Wanneer enkel naar dit doel wordt gekeken zou het
mogelijk zijn om deze organisatie als een vereniging op te richten. Het grote verschil tussen de twee
verschillende vormen is dan ook het doel van de organisatie en vooral wat er gebeurt met de winst.
Bij de coöperatie kan deze winst worden uitgekeerd aan de leden en bij een vereniging is dit niet
toegestaan. Beide vormen zouden geschikt kunnen zijn voor Elsendorp echter het belangrijkste voor
de organisatie is dat in de statuten duidelijk wordt beschreven wat er met de winst gebeurt en wat
het doel is van de organisatie.
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9

Conclusie

In dit hoofdstuk wordt de hoofdvraag beantwoord aan de hand van verschillende deelvragen. Deze
deelvragen zijn eerder in dit rapport behandeld. De conclusies vindt u ook in dit hoofdstuk. Hierbij is
gekeken naar vier aspecten: de technische en financiële haalbaarheid, de energiebalans van het
dorp, de mogelijkheid van gebruik van bestaande netwerken/infrastructuur en het effect op de
sociale betrokkenheid. Op basis van deze conclusie beantwoorden wij de hoofdvraag:

“Is het haalbaar om via eigen voorziening van groene waar mogelijk duurzame energie
inkomsten te genereren voor het algemeen belang van Elsendorp?”
Technische en financiële haalbaarheid
De grote windmolen, WKK, mestvergister en geothermie vallen in de beginfase van het project al af
door de hoge investeringskosten, deze liggen boven een miljoen euro. Bovendien heeft een WKK
hoge onderhoudskosten, de plaatsing van een windmolen geeft sociale weerstand en met
geothermie is er een groot risico dat de capaciteit van de bron tegenvalt waardoor deze niet
rendabel is. Bij een mestvergister hebben de bijproducten een grote invloed op de uiteindelijke
kostprijs omdat de prijzen van de bijproducten erg fluctueren.
Interessanter voor Elsendorp zijn de kleinere installaties die geplaatst kunnen worden bij de mensen
thuis. Hierbij kan gedacht worden aan zonnepanelen en micro-WKK’s. De investeringskosten zijn
rond de 10.000 euro. Wanneer de zonnepanelen collectief worden ingekocht kan er waarschijnlijk
een korting worden bedongen bij leveranciers. De huishoudens die een dergelijke installatie zouden
willen, kunnen soms een duurzaamheidslening afsluiten bij de gemeente. Er zou nagevraagd moeten
worden of dit ook bij de gemeente Gemert-Bakel kan. Deze leningen hebben minder rente dan
normale leningen. Het voordeel van een zonnepaneel en een micro-WKK is dat de meter terug loopt,
de geproduceerde energie wordt afgetrokken van de gebruikte energie. Dit wordt salderen genoemd
en energiebedrijven zijn wettelijk verplicht om minstens 5000 kWh van de teruggeleverde energie te
salderen per jaar. Een gemiddeld Nederlands huishouden verbruikt gemiddeld 3500 kWh per jaar.
Helaas mag er nog niet collectief gesaldeerd worden. Dit maakt het ongunstiger om met een groep
een grote WKK te plaatsen, want voor teruglevering is de opbrengst ongeveer 6 cent per kWh terwijl
als salderen was toegestaan het bijna 23 cent per kWh oplevert.
Als het gaat om de technische en de financiële haalbaarheid zal het moeilijk worden om via een eigen
energievoorziening van groene energie inkomsten te genereren voor het algemeen belang van
Elsendorp. Dit komt voornamelijk omdat het produceren op grotere schaal ongunstig is gemaakt in
Nederland. Het is wel mogelijk om collectief te gaan reduceren en op kleine schaal te produceren
(alleen zelfvoorzienend). Dit kan gedaan worden met de isolatie van huizen, de aanschaf van
zonnepanelen of een micro-WKK. Door dit gezamenlijk aan te pakken kunnen er wel kortingen
worden bedongen. Wanneer de overheid collectief salderen toe gaat staan zou er met Elsendorp wel
gekeken kunnen worden naar een installatie die meer energie opwekt. Dit is momenteel niet
mogelijk en dat maakt het moeilijker voor Elsendorp om collectief te gaan produceren.
De energiebalans van het dorp
Het energieverbruik van Elsendorp is vastgesteld aan de hand van statistische gegevens van het CBS.
Voor alle huishoudens gezamenlijk is het verbruik ongeveer 1.200.000 kWh per jaar en voor de
agrarische bedrijven gezamenlijk ongeveer 3.500.000 kWh. Bij de agrarische bedrijven is de schatting
niet nauwkeurig, omdat de bedrijfsgrootte onbekend is. Daarnaast is het energieverbruik van de niet
agrarische ondernemers helemaal niet meegenomen, omdat er geen gegevens beschikbaar waren
over het type bedrijven dat er in Elsendorp allemaal staat. Uitgaande van gemiddelde kale
energieprijzen (energieprijs exclusief de energiebelasting), zou de totale opbrengst van elektriciteit
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€317.450,- kunnen zijn. Op dit moment zijn er agrariërs die energie opwekken. Twee WKK’s zijn
operationeel maar hoeveel deze produceren is onbekend. En er is een dak met zonnepanelen welke
goed is voor de energievoorziening van ongeveer 100 huishoudens. Deze opgewekte stroom kan niet
direct worden geleverd aan de burgers van Elsendorp. Dit komt door de piek- en dal momenten in de
productie die altijd gepaard gaan met zonnepanelen. Daarnaast zijn er lopende contracten die de
agrariërs met energiemaatschappijen hebben. Op basis van de huidige energiebalans van Elsendorp
zou het niet haalbaar zijn om op decentraal niveau Elsendorp van energie te voorzien. Er zijn echter
wel mogelijkheden om dit te bereiken in de toekomst. Hierbij zijn installaties met hoge capaciteit die
minder last hebben van piek- en dal productiemomenten, zoals een WKK of mestvergister, het meest
interessant.
Mogelijkheid van gebruik van bestaande netwerken/infrastructuur
In Elsendorp is Enexis de netwerkbeheerder. De kosten voor het gebruik van het netwerk en het
transport van de geleverde energie, hangen af van de capaciteit van de aansluiting. De Elsendorpse
burgers hoeven niets te betalen voor de energie die zij terugleveren aan de coöperatie, maar de
aansluitingen moeten wel geschikt zijn voor het vermogen dat wordt teruggeleverd. Wanneer de
Elsendorpse coöperatie leverancier wordt, dan moeten zij als programmaverantwoordelijke partij
ervoor zorgen dat de productie en afname met elkaar in balans zijn. Indien er wordt besloten om in
Elsendorp decentraal energie op te wekken, dan moet daarvoor mogelijk een nieuwe aansluiting
worden gecreëerd, hiervoor moet worden betaald. Dus wat betreft het netwerk zou decentraal
energie kunnen worden opgewekt, echter komen hier wel extra kosten bij. Wat deze precies zijn is
afhankelijk van een aantal factoren, waaronder het aantal nieuwe aansluitingen die er nodig zijn en
welke capaciteit deze aansluitingen moeten hebben.
Het effect op de sociale betrokkenheid
Uit andere projecten komt duidelijk naar voren dat, door draagvlak te creëren bij de gemeenschap,
projecten makkelijker uitvoerbaar zijn. Draagvlak wordt gecreëerd door de gemeenschap intensief bij
het project te betrekken. Hierdoor zullen de mensen vanaf het begin met elkaar overleggen en
bewust worden van het probleem die ze dan met zijn allen willen oplossen. De benadering wordt
hierdoor bottom-up. Soms is het niet mogelijk dat je iedereen mee krijgt in zo’n project. Er zijn
andere mogelijkheden om dan toch draagvlak te krijgen van de gemeenschap, dit kan door iets terug
te doen voor de gemeenschap. Waarbij andere partijen investeren in de leefbaarheid van een dorp.
De juiste rechtsvorm voor Elsendorp is een coöperatie. Hierbij hebben alle leden een stem en de
winsten kunnen gedeeltelijk teruggeven worden aan de gemeenschap. Deze vorm van een
organisatie biedt ook het voordeel dat je kapitaal kunt verkrijgen door het uitbrengen van aandelen.
Zeker in de toekomst wanneer zelf produceren misschien aan de orde komt kan dit helpen bij het
financieren van een investering. Bij een organisatie behoort een statuut. Statuten geven structuur
aan het proces en doelstelling. Daarnaast geeft een statuut inzicht in wat de burger mag verwachten
van de organisatie. Dit geeft het bestuur ook meer kracht om beslissing te ondernemen. Burgers zien
graag dat een project professioneel georganiseerd wordt. Mensen zien zichzelf vaak niet capabel om
dit soort projecten zelf op te zetten. Door andere partijen erbij te betrekken kan het tekort aan
kennis en expertise worden aangevuld. Er zijn instellingen die zich bezig houden met dit soort
initiatieven. Om burgers enthousiast te krijgen voor een energiecollectief is het belangrijk dat je ze
iets biedt, alleen energie leveren is niet genoeg. Biedt burgers hulp bij eigen energievraagstukken.
Kleinschalig opwekken van energie stimuleren door gezamenlijk in te kopen. Ook is het adviseren bij
verminderen van energie een middel om burgers iets extra’s te bieden. Met betrekking tot de sociale
betrokkenheid is het haalbaar om een eigen energievoorziening op te zetten, mits er aan een aantal
voorwaarden wordt voldaan. Het project moet een bottom-up benadering hebben, een coöperatie is
hiervoor een passende rechtsvorm.
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Is het haalbaar om via eigen voorziening van groene waar mogelijk duurzame energie inkomsten
te genereren voor het algemeen belang van Elsendorp?
Voor de korte termijn (0-3 jaar) kunnen we concluderen dat doormiddel van een eigen
energievoorziening het nog niet mogelijk is om inkomsten te genereren voor het algemeen belang
van Elsendorp. Dit kan in toekomst wel haalbaar zijn mits men nu een eerste aanzet doet tot het
vormen van een energiecollectief. Het is belangrijk nu al een collectief te vormen. Vanuit het
collectief wordt een coöperatie opgericht. De coöperatie ontwikkeld een duidelijke toekomstvisie.
Hoe volgens ons een dergelijke organisatie moet worden opgezet kunt u lezen in onze aanbevelingen
in het volgende hoofdstuk.
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10 Aanbevelingen
Vanuit de conclusies uit het vorige hoofdstuk kunnen we verschillende aanbevelingen doen richting
de gemeenschap in Elsendorp. Deze aanbevelingen kunnen gebruikt worden als basis voor een
initiatief tot het opzetten van een eigen energievoorziening in Elsendorp. Het eerste deel van dit
hoofdstuk beschrijft het proces dat doorlopen kan worden voor de oprichting van een organisatie.
Het tweede deel in dit hoofdstuk schetst het beeld van een mogelijke organisatiestructuur die van
toepassing kan zijn in Elsendorp. In het derde deel is er een toekomstplanning geschetst met
mogelijkheden om te groeien in de komende jaren.

10.1 Proces
Start
De eerste stap is dat het dorpsoverleg onderzoekt
hoeveel mensen er bereid zijn zich aan te sluiten bij het
initiatief voor het opzetten van een eigen
energievoorziening in Elsendorp. Hierbij zal er duidelijk
kenbaar gemaakt moeten worden hoe het initiatief er
uit komt te zien en wat de doelstelling is. Hiervoor zou
een informatieavond kunnen worden georganiseerd
waarbij geïnteresseerden kunnen worden ingelicht.
Tijdens deze informatieavond kan bij voldoende animo
een kerngroep worden geformeerd die het plan verder
gaat vormgeven. Het is aan te raden dat deze
kerngroep representatief is voor de gemeenschap. Ook
kan er een kader worden vastgesteld met voorwaarden
bij het opzetten van de organisatie.

Start
1. Vorming van collectief

2. Oprichten van
kerngroep
Wat gaat de organisatie doen

Kerngroep
Deze kerngroep zal dan gaan toezien dat er een
organisatie wordt opgericht die kan gaan functioneren
als energiecollectief voor de leden. Deze
initiatiefnemers kunnen als eerste stap gaan kijken
welke kennis en expertise er aanwezig is binnen de
gemeenschap. Hierop volgend zal er moeten worden
bekeken waar de ontbrekende kennis opgedaan kan
worden. Wat erg belangrijk is bij deze kerngroep is zij
nadenken over hoe ze met mogelijke problemen en
teleurstellingen omgaan. Het is belangrijk dat tijdens
de presentatie van de bevindingen van deze kerngroep
duidelijk wordt verteld wat de voordelen zijn voor de
deelnemers aan het initiatief. Concreet betekent dit
dat de leden weten wat de organisatie gaat doen, hoe
de structuur eruit ziet, welke voordelen lidmaatschap
biedt, wat kan de organisatie kan gaan betekenen voor
de leefbaarheid van Elsendorp en hoe ziet de
toekomstvisie van de organisatie eruit. Tijdens deze
fase kan het erg nuttig zijn contact te zoeken met
organisaties die ervaring hebben met het oprichten van
burgercollectieven. Denk hierbij aan een KNHM. Een
belangrijke partner die kan helpen bij de oprichting is

Hoe ziet de organisatiestructuur
eruit

Wat zijn de voordelen voor de
leden

Wat kan de organisatie betekenen
voor de leefbaarheid in Elsendorp

Hoe ziet de toekomstvisie van de
organisatie eruit

3. Oprichten
organisatie

41

de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Zij beschikken over veel ervaring in het begeleiden
van burgerinitiatieven en zijn vooral ook op de hoogte van de belangrijkste valkuilen die er bij een
dergelijk project komen kijken. Ook de lokale Rabobank is een partij die in een vroeg stadium
betrokken kan worden bij het oprichten van de organisatie. Het is gebleken bij andere projecten dat
de Rabobank bereid is om mee te denken en de Rabobank beschikt over financiële producten die
bijdragen aan dit soort projecten. Een derde partij waarmee in een vroeg stadium contact over de
plannen kan worden opgenomen zijn de overheden zoals de gemeente of de provincie. Dit is nodig
omdat zonder steun van de lokale overheden de projecten veel moeilijker te realiseren zijn. Het gaat
hierbij om het verkrijgen van vergunningen en eventuele subsidies. Dit komt ook naar voren uit
andere projecten.
Oprichten organisatie
Wanneer de kerngroep zijn bevindingen heeft gepresenteerd en een grote groep mensen bereid is
gevonden lid te worden kan er gestart worden met de oprichting van de organisatie. Hierbij is het
belangrijkste dat bij de oprichting van de organisatie duidelijke statuten worden gemaakt waarin
staat beschreven: wat het doel van de organisatie is, de interne regelgeving, verdeling van de
opbrengsten, te volgen procedures bij problemen etc. Dit wordt gedaan met behulp van advies van
experts en een notaris. Wanneer de organisatie is opgericht wordt de structuur bepaald en worden
de posities binnen de organisatie ingevuld tijdens de algemene ledenvergadering.

10.2 Rechtsvorm en organisatiestructuur
Aan de hand van de uitkomsten van de conclusies over de sociale aspecten ontstaat er een beeld
over de inrichting van de organisatie ingericht. De rechtsvorm die het best past bij de organisatie is
het vormen van een burgercoöperatie. De algemene ledenvergadering heeft de hoogste
beslissingsbevoegdheid bij de coöperatie. Naast de rechtsvorm is het van belang om een goede
organisatiestructuur te kiezen voor de organisatie die Elsendorp van elektriciteit wil voorzien. Om tot
deze organisatiestructuur te komen zal er eerst een duidelijk beeld van de organisatie geschetst
worden.
Gemeenschap
Het doel van de organisatie is het sociale binding creëren in Elsendorp. Dit wordt bereikt het
opzetten en beheren van een eigen energievoorziening in Elsendorp. De behaalde winst wordt
geïnvesteerd in het verbeteren van de leefbaarheid in Elsendorp en vloeit daarmee terug naar de
maatschappij.
De organisatie
De organisatie zal bestaan uit bewoners van Elsendorp die lid worden. Dit betekent dat de
organisatie een coöperatie of vereniging als rechtsvorm kiest. Het is voor iedere inwoner van
Elsendorp mogelijk om lid te worden van de organisatie. Om deze organisatie te leiden zal er tijdens
de algemene ledenvergadering een bestuur aangesteld dienen te worden dat leiding neemt over de
organisatie.
Het bestuur
Het bestuur van de organisatie zal de leiding in handen hebben van de organisatie en dus ook
verantwoordelijk zijn voor het functioneren. Daardoor wordt er verwacht dat de bestuurders
beschikken over specialistische kennis die nodig is om deze organisatie aan te sturen. Het is echter
wel belangrijk dat er een representatief bestuur wordt aangesteld zodat alle Elsendorpers zich
vertegenwoordigd voelen. Dit bestuur heeft bij voorkeur ook specialistische kennis die nodig zijn
voor het besturen van de organisatie.
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Het is mogelijk te werken met een leden in het bestuur die allemaal een specifieke taak hebben
volgend uit de verschillende activiteiten die door de organisatie worden uitgevoerd. Bij voorkeur
bestaat het bestuur uit een oneven aantal personen zodat beslissingen genomen kunnen worden
met meerderheid van het bestuur. Specialistische kennis die nodig is in het bestuur zijn onder andere
financiële, juridische, educatieve en technische kennis. Deze specialistische kennis is van belang bij
het besturen en opstarten van een organisatie als deze. Nog belangrijker voor Elsendorp is dat er
dorpsbewoners in het bestuur zitten die naast deze kennis ook inzicht hebben in de lokale sociale
situatie. Dit is zodat het bestuur lokale belangen blijft inzien en herkennen. Het bestuur kan worden
samengesteld tijdens de algemene ledenvergadering.
Overige deelnemers
Buiten het bestuur zijn er ook nog mogelijkheden om een beroep te doen op verschillende leden die
samen een speciaal verzoek vanuit de leden kan onderzoeken. Hierbij kan worden gedacht aan een
commissie die onderzoek wat de mogelijkheden zijn voor collectieve inkoop van zonnepanelen. Dit
zorgt ervoor dat vragen van leden worden beantwoord en extra initiatieven worden gestimuleerd.
Vanuit deze initiatieven kan de organisatie verder kunnen gaan groeien en binding behouden met
haar leden. Mogelijke andere initiatieven zijn het opzetten van energie-installaties, het bepalen van
mogelijke energiebronnen of het helpen van leden met algemene vragen.

10.3 Toekomstplanning
Nadat de organisatie is opgericht moet er bepaald worden welke plannen voor het collectief omgaan
met energie door de organisatie ondernomen worden. Wanneer de oprichting en inrichting van de
organisatie is afgerond is het belangrijk dat deze ook de verschillende activiteiten gaat uitvoeren.
Daarom dient er een toekomstvisie worden gemaakt voor de korte termijn (0-3 jaar), de middellange
termijn (3-8 jaar) en op de lange termijn (8-20 jaar), zie Figuur 7. Dit kun je invullen door wat gaan we
nu concreet doen. Welke ambitie hebben we en welke wens willen we in vervulling laten gaan.
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Toekomstvisie
Korte termijn (0-3 jaar)

Middellange termijn (3-8 jaar)

Lange termijn (8-20 jaar)

Gezamenlijk inkopen van energie

Informeren over het besparen van
energie

Gezamenlijk inkopen van zonnepanelen

Voorbeeldfunctie richting andere
initiatieven en organisaties in Nederland

Educatie richting de jeugd

Zichtbaar maken van de organisatie in
het straatbeeld

Organiseren van een feestdag

Sociale projecten opzetten in Elsendorp

Het onderzoeken van mogelijkheden
voor lokale opwekking van energie

Opstarten van initiatieven voor lokale
energieopwekking

Onderhouden van de
energievoorziening en relaties met
leveranciers

Figuur 7 Toekomstvisie

Korte termijn (0-3 jaar)
Belangrijk is dat er na de oprichting van de organisatie snel resultaten geboekt kunnen worden voor
haar leden. De organisatie moet concrete stappen nemen in de eerste paar jaar. Enkele
mogelijkheden zijn:
-

Gezamenlijk inkopen van energie
Informeren over het besparen van energie
Educatie richting de jeugd
Het zichtbaar maken van de organisatie in het straatbeeld
Het onderzoeken van mogelijkheden voor lokale opwekking van energie

Gezamenlijk inkopen van energie
De eerste stap die wordt aanbevolen is gezamenlijk inkopen van energie bij een energie
maatschappij. Hiermee geef je leden direct een voordeel. Door het collectief inkopen met alle leden
samen bij een energiemaatschappij is het aannemelijk dat er een lager tarief verkregen wordt voor
de leden. Dit tarief zal lager liggen dan wanneer ieder lid afzonderlijk zijn energie inkoopt zoals op dit
moment veelal gebeurt. Erg belangrijk is wel dat er een zo groot mogelijke groep bereid is om mee te
werken aan het collectief inkopen van energie, want hoe groter het collectief hoe meer kans van
slagen. Wanneer er een voordeel behaald wordt kan ervoor worden gekozen een klein deel hiervan
te gebruiken als werkkapitaal voor de organisatie. Het is aan te raden om de financiële en
administratieve afhandeling van stroomverbruik en facturering nooit zelf moeten doen.
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Informeren over het besparen van energie
In de beginjaren is het organiseren van informatieavonden, waarbij wordt verteld hoe kan worden
bespaard op het huidige energiegebruik aan te raden. Overleggen en bewustwording creëren is
essentieel om burgers te betrekken bij het initiatief. Er zijn verschillende partners te vinden die
hierover veel kunnen vertellen. Het besparen op energieverbruik is hoofdzakelijk een kwestie van
bewustwording van het energieverbruik. Ook zou tijdens een voorlichting aan de verteld kunnen
worden wat het kost als iemand de hele dag de lampen of tv aan laat staan als hij aan het werk is.
Alles wat de leden besparen is direct voor henzelf terug te zien in het energieverbruik en daarmee in
de kosten. “En bespaarde energie is de duurzaamste energie.” (Pauw). Voorlichting over isolatie en
wat hiermee bespaard wordt. Op de middellange termijn wordt het initiatief genomen om
gezamenlijk te gaan isoleren.
Educatie richting jeugd
Het is leuk om ook de jeugd in Elsendorp iets te leren over energieverbruik, de verschillende
mogelijkheden van energieopwekking, groene stroom etc. Er kan van alles worden bedacht waar de
organisatie mee zou kunnen helpen richting de basisschool om de kinderen een les te geven in
energieverbruik en het belang hiervan. Wanneer dit op een speelse en educatieve manier gebeurt,
kan de jeugd er veel van leren. Voorbeelden hiervan kunnen zijn misschien verschillende
speeltoestellen die werken met zonnecellen of windenergie of het spelen van spelletjes die ook gaan
over het omgaan met energie. Zonnecellen op het dak van de school zouden ook nog kunnen, heeft
ook een ‘voorbeeldfunctie’. De jeugd in Elsendorp is ook de afnemer en producent in de toekomst.
Zichtbaar maken van de organisatie in het straatbeeld
Om de organisatie en het energieopwekking in Elsendorp op de kaart te zetten is het mogelijk dat er
kan worden gekeken of de organisatie dit ook zichtbaar kan maken in het straatbeeld van Elsendorp.
Hierbij kan worden gedacht aan straatverlichting met zonnecellen, een fontein die wordt
aangedreven met windenergie en oplaadpunten voor elektrische fietsen op zonne- of windenergie.
In België heeft de burgercoöperatie Ecopower kleine waterkrachtcentrales gerenoveerd om mensen
te laten zien waar energie vandaan kan komen. Er zullen verschillende zaken te vinden zijn die
werken op groene energie die in het straatbeeld geplaatst kunnen worden in Elsendorp. Door het
zichtbaar maken van de organisatie in het straatbeeld blijft het initiatief zichtbaar. Het is een leuke
actie door dit te doen bij de oprichting, dit is vergelijkbaar met het leggen van de eerste steen bij een
gebouw. Het eerste zichtbare resultaat van de organisatie.
Het onderzoeken naar de mogelijkheden van de opwekking van lokale energie. In de beginjaren is het
belangrijk om te gaan kijken naar de mogelijkheden voor het opwekken van lokale energie. Wat is
onze ambitie als Elsendorp en wat willen wij in de toekomst (de wens). De belangrijkste eerste stap
die gezet kan worden is het onderzoeken van hoe lokale geproduceerde energie bij de leden
geleverd kan worden. Hiervoor zal men in gesprek moeten gaan met de netwerkbeheerder want een
eigen netwerk is op dit moment niet realistisch. Het is erg belangrijk om te weten wat ervoor moet
worden gedaan zodat wanneer de organisatie deze mogelijkheden duidelijk in kaart heeft, het ook
makkelijker wordt lokale initiatiefnemers in de toekomst te gaan helpen met lokale
energieopwekking.
Middellange termijn (3-8 jaar)
Voor de middellange termijn kunnen er verschillende andere acties worden gestart zodat de
organisatie verder kan groeien. Hierbij wordt aangenomen dat de verschillende acties tijdens de
begin termijn ook resultaat hebben opgeleverd. Deze aannames zijn: er wordt op dit moment
collectief energie ingekocht, mensen zijn gaan besparen op energieverbruik en er is veel meer
duidelijkheid over de levering van lokaal opgewekte energie aan de inwoners van Elsendorp. Enkele
vervolg acties die nu kunnen worden genomen op de middellange termijn zijn:
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-

Gezamenlijk inkopen van zonnepanelen
Opstarten van initiatieven voor lokale energieopwekking
Organiseren van een feestdag

Gezamenlijk inkopen van zonnepanelen
Door bewustwording van burgers over het energieverbruik kan naar verloop van tijd bij verschillende
inwoners de wens ontstaan om zelf ook groene energie te gaan opwekken. Onze verwachting is dat
de komende jaren het kopen van PV zonnepanelen om zelf energie op te gaan wekken veel
aantrekkelijker wordt. Dit komt door de verwachte daling in prijs van zonnecellen en de prijsstijging
van de energieprijs. Door deze combinatie kan het leuk zijn om met een groep mensen,
geïnteresseerd in zonnecellen, samen in te kopen. Dit kan zorgen voor een prijsvoordeel, maar ook
dat mensen beter zijn ingelicht over deze PV zonnecellen installatie. Hierdoor is het bruikbaar voor
de leden.
Opstarten van initiatieven voor lokale energieopwekking
Na afronding van het onderzoek naar de mogelijkheden van het leveren van energie aan de burgers
in Elsendorp kan er gestart worden met het initiatief om op grotere schaal opwekken en leveren van
lokaal geproduceerde energie. De Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij is ervan overtuigd
dat binnen nu en een aantal jaar het opzetten van deze initiatieven veel meer zal gaan gebeuren. De
organisatie in Elsendorp zou daarom ook een partner kunnen zijn bij de opstart van deze initiatieven.
Waarbij het energiecollectief de energie afneemt van deze initiatiefnemer. Dit zal op de middellange
termijn een van de hoofdactiviteiten zijn om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke doel (wens) om
een eigen energievoorziening op te zetten in Elsendorp gerealiseerd kan worden. Er kan hier ook
gewerkt worden met de commissies die aparte initiatieven begeleiden.
Organiseren van een feestdag
Een van de belangrijkste punten voor het creëren van draagvlak is het vieren van vooruitgang en
behaalde successen. De organisatie dient een jaarlijkse feestdag te organiseren voor haar leden
waarbij alle bereikte punten nog een keer worden verteld en gevierd. Hierdoor wordt het voor de
mensen duidelijk zichtbaar welke successen er worden behaald. Dit kan ook aanstekelijk werken bij
potentiele leden om zich ook aan te sluiten bij het collectief. En natuurlijk draagt een feest bij aan het
sociale klimaat in Elsendorp.
Lange termijn (8-20 jaar)
Op de lange termijn is het de bedoeling dat de organisatie in Elsendorp is uitgegroeid tot een
organisatie waarbij veel inwoners betrokken zijn. Ook zijn er geslaagde initiatieven die ervoor zorgen
dat er in Elsendorp lokaal opgewekte energie gebruikt wordt. Dit komt voort uit de middellange
termijn projecten die zijn gerealiseerd. Dit kan door middel van de levering van elektriciteit door de
grotere projecten en door het zelfvoorzienend zijn van inwoners met zonnepanelen. Wanneer dit is
gerealiseerd kan er worden gekeken naar de acties die dan op langere termijn kunnen worden
uitgevoerd.
-

Onderhouden van de energievoorziening en relaties met leveranciers
Sociale projecten opzetten in Elsendorp
Voorbeeldfunctie richting andere initiatieven en organisaties in Nederland

Onderhouden van de energievoorziening en relaties met de leveranciers
Wanneer op de langere termijn er een lopende energievoorziening voor Elsendorp is gerealiseerd zal
de belangrijkste taak voor de organisatie zijn deze energievoorziening te onderhouden en hiermee te
behouden voor Elsendorp. Hierbij is het van belang dat de relaties met de leveranciers en de
afnemers worden onderhouden. Ook moet de nadruk blijven liggen op de voordelen die de
organisatie nog steeds biedt aan haar leden. Het belangrijkste voor de mensen om lid te blijven is dat
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ze zien wat het henzelf oplevert. Daarnaast zullen er naar verloop van tijd steeds nieuwe
doelstellingen moeten worden gesteld zodat de organisatie niet zal doodbloeden.
Sociale projecten opzetten in Elsendorp
Als op de langere termijn de voordelen rond energie voor de burgers voor een groot deel zijn
behaald, is het erg belangrijk dat de organisatie toch een andere meerwaarde biedt aan de
Elsendorpers. Dit kan door te gaan investeren in sociale projecten en de leefbaarheid van Elsendorp.
Wanneer er de middelen voor zijn kan de organisatie optreden als sponsor bij dorpsfeesten of
activiteiten. Ook kan er worden gedacht aan het investeren in nieuwe voorzieningen voor Elsendorp
die op dat moment gevraagd worden en die nu nog niet bekend zijn. Door hieraan deel te nemen en
ook zichtbaar te blijven voor de inwoners kan het einddoel van de organisatie ook worden bereikt.
Dat einddoel om de leefbaarheid in Elsendorp te verbeteren.
Voorbeeldfunctie richting andere initiatieven en organisaties in Nederland
Wanneer het initiatief in Elsendorp is geslaagd, kan de kennis die dan aanwezig is gedeeld worden
met andere projecten om hier hulp te bieden. Dit kan dan uitmonden in een voorbeeldfunctie van
Elsendorp ten opzichte van andere dorpen en gebieden met ambitie.
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Bijlage A – Enquête bij start van project
Tijdens het dorpsoverleg van 15 november 2011 dat plaatsvond in De Dompelaar te Elsendorp is een
kleine enquête gehouden onder de aanwezigen. Bij het dorpsoverleg waren 58 personen aanwezig,
waarvan 36 personen een enquêteformulier hebben ingevuld. Ter informatie, de aanwezige
personen geven geen enkel representatief beeld van alle inwoners in Elsendorp. Daarom mogen uit
de resultaten van deze enquête geen enkele wetenschappelijke en/of statistische conclusies
getrokken worden. Deze enquête is alleen gehouden om een kleine indruk te krijgen van de reacties
van mensen.
Bij de eerste vraag “Bent u enthousiast over het opstarten van een eigen energievoorziening in
Elsendorp?” heeft 75% van de respondenten de vraag beantwoord met ja. Van de respondenten gaf
8% nee als antwoord.
Bij de tweede vraag of zij bereid zijn om ook deze energie af te gaan nemen, gaf 25% aan direct over
te stappen. Het grootste aantal respondenten (42%) gaf aan dat zij eerst de reactie van anderen
zouden afwachten. Bij de aanvullende opmerkingen gaf een groot aantal mensen aan dat de prijs een
belangrijk criterium is om wel of niet deze energie te gaan afnemen.
Bij de derde vraag ‘’Bent u er trots op als Elsendorp een eigen energievoorziening realiseert?’’ gaf
69% van de respondenten ‘’ja, ik vind het een leuk initiatief” als antwoord. 11 procent heeft ‘’ja, ik
zou trots zijn” geantwoord. Eveneens 11% gaf aan niet trots te zijn.
Ook was er aan het einde van de enquête de mogelijkheid om op- of aanmerkingen te geven en
eventuele interesse voor het project aan te geven. Er waren enkele vergelijkbare opmerkingen.
Aangegeven werd dat de energievoorziening niet afhankelijk moet worden van ondernemers. Ook
waren er reacties dat de energieopwekking niet moet bijdragen bij het behoud van intensieve
veehouderij in het gebied. Meer reacties waren er dat er uit mest energie kan worden opgewekt.
Wat voor dit project meegenomen kan worden, is dat prijs een belangrijk criterium is. Het zou niet
duurder moeten zijn dan de huidige energieprijs. Ook moet er gekeken worden naar het draagvlak
van burgers voor agrarisch ondernemers mochten deze energie gaan leveren. Ook is het ecologische
aspect belangrijk bij de opzet van dit initiatief.
Vijf respondenten gaven aan dat zij energie uit mest als oplossing zien. Twee respondenten gaven
aan momenteel al energie te produceren. Ook is er aangegeven dat er al een WKK
(warmtekrachtkoppeling) operatief is in Elsendorp.
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Kleine enquête dorpsoverleg november 2011

Bent u enthousiast over het opstarten van een eigen energievoorziening in Elsendorp?
A)
B)
C)
D)

Ja
Nee
Maakt mij niet uit
Anders,
...........................................................................................................

...........................................................................................................
Zou u bereidt zijn energie af te nemen uit Elsendorp?
A)
B)
C)
D)
E)

Ja, ik zou direct overstappen
Nee, ik blijf bij mijn huidige energiemaatschappij
Nee, ik kies de goedkoopste leverancier
Ja, maar ik zou eerst de reactie van anderen afwachten
Anders,
...........................................................................................................

...........................................................................................................
Bent u er trots op als Elsendorp een eigen energievoorziening realiseert?
A)
B)
C)
D)

Ja, ik zou er zeer trots op zijn en eventueel bereid er meer voor te betalen
Nee, het interesseert mij niet dat het uit Elsendorp zelf komt
Ja, ik vind het een erg leuk initiatief
Anders,
...........................................................................................................

...........................................................................................................
Waar zou tijdens dit project volgens u echt rekening mee moeten worden gehouden?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bijlage B – Samenvatting symposium SetNL
1 december 2011
Amersfoort
Herman Wijffels, hoogleraar duurzaamheid Universiteit Utrecht:
Onze economie is lineair. Dit betekent min of meer dat er een bron is, deze wordt opgestookt en het
afval wordt geloosd. De enorme stijging van de wereldbevolking heeft ervoor gezorgd dat de
productie en consumptie in de jaren 80 groter is geworden dan 100% van het draagvermogen van de
planeet. Volgens Het Wereld Natuur Fonds zouden we op dit moment zelfs al op 150 % van het
draagvermogen zitten. Met de oude manier van werken lopen we vast. Economisch, ecologisch,
financieel en sociaal. De oude formule is uitgewerkt met als gevolg dat er allerlei nieuwe ideeën
ontstaan. Een circulaire economie. Dit betekent dat wij ons economisch dusdanig moeten
positioneren dat we in ecologisch evenwicht blijven. Er moet geoogst worden uit stromen die
beschikbaar zijn in plaats van aantasten. Van fossielen en mineralen is al een hele voorraad in
omloop. Dit zou de basis moeten zijn voor een volgende productiecyclus.
Op het gebied van energie is het decentraal opwekken van energie in opmars. Mensen willen zich
losmaken van de grote energiemaatschappijen en het heft in eigen handen nemen. Om dit te
bewerkstelligen is de coöperatie een rechtsvorm die hier bij aansluit. Niet de hogere besturen in
ivoren torens doen het, maar de mensen zelf, met elkaar, ook wel ‘bottom up’ principe. Een
coöperatie is een vereniging met een economisch doel. Er ontstaat een nieuwe combinatie van
consument en producent, ook wel de ‘prosument’.
Een groot probleem op dit moment is dat de landelijke overheid het erg onaantrekkelijk maakt om
een dergelijk burger initiatief tot werkelijkheid te maken. Ze spelen onder één hoedje met de grote
energiemaatschappijen, misschien niet bewust, maar ze hebben allebei erg grote belangen bij het
voortbestaan van de huidige centrale energie voorziening. Nu is het belasting heffen op energie erg
makkelijk, als straks ieder dorp hun eigen energie opwekt zal het onduidelijk worden hoe ze energie
belasting kunnen heffen. Zeker nu wil de regering die inkomsten niet mislopen en daarom houden ze
de regels omtrent salderen strak. Hierdoor is het moeilijk om de burger initiatieven daadwerkelijk te
realiseren. De lokale overheid steunt de initiatieven wel en stellen zich vaak op als partner.

Thijs de la Court, wethouder Lochem:
Lochem is een gemeente met 33000 inwoners en 13000 gezinnen. Een probleem volgens Dhr. de la
Court is dat op de afdeling milieu in vele gemeentes vooral technische mensen zitten. Dat terwijl
energie opwekken een veel bredere vraag is, namelijk economisch, sociaal en ecologisch en in
mindere mate technologisch.
Het idee in Lochem is ontstaan in de gemeenteraad die het probleem heeft voorgelegd aan
scholieren. De scholieren konden ideeën aandragen en doordat ze ermee bezig waren raakten de
ouders van de kinderen ook enthousiast. Lochem Energie is opgestart door vrijwilligers. Bij ieder
initiatief is het belangrijk te inventariseren welke kennis je als dorpsbewoners al in huis hebt. De truc
is om deze mensen te mobiliseren mee te doen met het project op vrijwillige basis. De wethouder zei
dat voornamelijk het in huis hebben van een makelaar en een communicatiedeskundige voordelig is.
Het kan om grote bedragen geld gaan. In Lochem is de omzet tussen de 15 en 20 miljoen euro per
jaar. Echter, het is belangrijk dat het eigendom bij de burgers ligt, anders zal het moeilijk worden om
mensen te vinden die de energie gaan afnemen. Een coöperatieve vorm was voor Lochem de meest
logische keuze. Uit eerdere ervaringen weet men dat er problemen kunnen ontstaan over de
zeggenschap en met de schaalvergroting. Dit moet daarom allemaal worden afgebakend en je moet
er echt voor zorgen dat de burgers de zeggenschap houden. De voorwaarden voor het slagen van
een dergelijk burgerinitiatief zijn volgens de wethouder:
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-

Professionaliseren van organisatie, je moet de kracht hebben om het waar te maken.
Een faciliterende overheid. Er is geld nodig om zaken op te starten. Gemeenten hebben de
middelen (geld dus).
De drempels moeten weg bij het Rijk.

Daarnaast zijn brede samenwerkingen nodig. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een
bedrijf als Qurrent als het gaat om netwerken of Greenchoice voor het collectief inkopen van
energie. Bij het opstarten van het project zal men verschillende teleurstellingen te verwerken krijgen.
Een voorbeeld hiervan is dat je als groep niet mag salderen. Iemand die in de gemeente zit is wel
gewend om met zulke teleurstellingen om te gaan. Echter kan het grote gevolgen hebben voor het
enthousiasme binnen de bevolking. Zij hebben namelijk het gevoel met iets goeds bezig te zijn en
snappen niet waarom Den Haag daar dan zo moeilijk over doet. In het ergste geval doven op die
manier de initiatieven uit.
Hoe heeft de gemeente voor animo gezorgd?
- Langs de scholen gaan.
- Ze hebben een banner opgehangen bij de kerktoren.
- Ze hebben een duurzaamheidsfeest georganiseerd
- Een motto formuleren voor het project.
- Je moet voorkomen dat je maar naar één niche kijkt, dat je dus niet in een beperkte groep
komt te zitten.
- De overheid moet wel steunen, bijvoorbeeld door berichten te plaatsen in het sufferdje (een
plaatselijk blaadje), maar moet er geen invloed op hebben, dus geen zeggenschap of iets
dergelijks.

Om investeringen te doen moet erop gerekend worden dat er eigen kapitaal nodig is. Dit komt neer
op tussen de 30 en 40% van de investering zelf. Hiervoor zouden mensen moeten kunnen inleggen
met rendement. Lochem Energie is begonnen met 500 aspirant leden en zit op het moment al op
1100 leden. Wij hebben de wethouder gevraagd of er een minimale schaal is waarvoor een dergelijk
project haalbaar is en volgens hem kun je op iedere schaal starten, echter moet er wel ieder jaar
worden gegroeid en moet er vooruit worden gedacht. Dit zou voor Elsendorp betekenen dat de
andere dorpen in de gemeente zich er ook zo snel mogelijk bij moeten kunnen voegen. Hiermee
bereikt je natuurlijk ook mee dat de gemeente Gemert/Bakel ook oren heeft naar het project. Het
grote vraagstuk is: Hoe kun je burgers met al hun kennis mobiliseren voor het project.
Lex Mellink, Kwartiermaker (voorheen politiechef) van Amersfoort:
Rondom Amersfoort zijn allerlei projecten al bezig. Lex Mellink is gevraagd om de leiding te nemen in
het verbinden van deze initiatieven. Hij stelde als voorwaarde dat hij bestuurlijke hulp kreeg vanuit
de gemeente en dat er subsidie beschikbaar werd gemaakt. Zijn idee was om met losse stichtingen te
beginnen, deze vervolgens te koppelen en te vormen tot een coöperatie. De coöperatie wordt pas
opgericht bij 1000 leden en 20 bedrijven die meedoen. Ook uit dit verhaal kwam naar voren dat de
verwachtingen van de leden gemanaged moet worden. Het puntje professionalisering kwam hier ook
naar voren in de vorm dat de juridische organisatie erg belangrijk is om goed te organiseren. Hij had
het over bv’s en sub-bv’s die onder de coöperatie hangen.
Over hoe de leden onderling te verbinden hebben zij verschillende opties bedacht. Zo wonen er
genoeg gepensioneerden die nog veel bruikbare kennis hebben, en erg belangrijk, ze hebben tijd. Ze
zitten te denken om bijvoorbeeld een biovergister te plaatsen in het dierenpark. Zodoende kunnen
ze met de geproduceerde olifantenpoep energie opwekken, daarnaast kan het ook dienen voor
educatieve doeleinden. Andere ideeën waren om buurtauto’s op elektriciteit te laten rijden of
burgers zelf afval laten scheiden en naar een biovergister te laten brengen.
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Kennis die echt een must is voor het project is volgens hem een makelaar, een
communicatiedeskundige en iemand die expert is op het gebied van de energiemarkt. Voor de
vormgeving van een dergelijk project is volgens hem het volgende nodig:
- Gemeente geen eigenaar, maar wel verbonden
- De gemeente moet afnemer worden
- Coöperatieve zeggenschap, kapitaal leden en rendement.
Een geheel andere mogelijkheid is dat Greenchoice investeringen doet. Zij hebben een goede
reputatie, maar dan zijn de afnemers geen lid. Het samen iets doen gevoel verdampt dan. De insteek
van een project moet altijd groei, groei en groei zijn. En bedenk goed wat voor potentiele leden de
profit kan zijn. Hiermee kun je die dan namelijk verleiden. In het geval van Amersfoort doen ze dat op
de volgende manier:
- Collectief inkopen --> rendement.
- Collectief reduceren --> geld besparen is ook een vorm van geld verdienen.
- Collectief produceren.

Met een coöperatie heb je gezamenlijk eigendom. Het nadeel hiervan is dat investeerders het
vervelend vinden om veel mensen de zeggenschap te geven over een hele grote som geld. Daarom
hangen er verschillende Bv’s onder de coöperatie. Andere mogelijke organisatiestructuren zijn
onderhangende coöperaties waar je bijvoorbeeld alleen voor 1000 euro lid van mag worden. Als
onderhangende coöperatie kun je dan investeringen doen en heb je een aantal zogenaamde
aandeelhouders.
Professionele partijen zullen bij een project betrokken moeten worden. Denk hier vooral aan het
backoffice. Wel moet men ervoor waken dat als je in de beginfase al professionele partijen erbij
betrekt dat zij mensen gaan proberen te beïnvloeden. Greenchoice is één van die bedrijven die er
vaak bij wordt betrokken, maar zorg ervoor dat je als coöperatie niet een soort doorgeefluik gaat
worden.
Bij dit soort initiatieven is de valkuil dat men denkt dat de energiecoöperatie zijn leden 100% energie
moet kunnen leveren. Dit is iets dat je meteen opzij moet zetten, dan streef je er namelijk naar een
soort Nuon te worden. Je zou moeten zeggen dat de energiecoöperatie een deel van de energie
levert. Voor de klanten zou dit kunnen betekenen als je het naar het uiterste doortrekt dat ze energie
kunnen kopen van wel 10 energiemaatschappijen. Dit kan wel, maar voorkomen moet worden dat
een klant zelf 10 contracten moet tekenen. Dit zou je met de coöperatie kunnen opvangen door
contracten met derde partijen te maken voor het leveren van de energie die je niet zelf kunt
produceren. Je koopt de energie dan collectief in.
Martijn Messing, voorzitter setNL:
SetNL wil als een starfish (zeester) zorgen dat initiatieven in heel Nederland van de grond komen. In
de energiewereld zijn de geldstromen er al en de techniek is er.
Voor kleinere gemeentes is het bij elkaar brengen van kennis erg lastig. Zoek partners, bijvoorbeeld
de woonstichting die garant staat. Betrek een lokale bank bij het initiatief, organiseer het backoffice
gezamenlijk en maak de sociale netwerken klein.
Er zijn drie voorwaarden waar een initiatief aan moet voldoen:
1. What’s in it for me? Dat betekent dat het betaalbaar moet zijn, eigen en duurzaam. De visie.
2. Zijn mijn partners te vertrouwen? Maak het professioneel, creëer breed draagvlak,
leiderschap en zorg voor de juiste positionering.
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3. Levert de samenwerking iets op wat we alleen niet voor elkaar krijgen? Dit doe je door de
kracht van het collectief zichtbaar te maken.
Robuust organiseren helpt om macht te organiseren. Dimensies:
- Overheid
- Particulieren
- Kennisinstellingen
- Maatschappelijke organisaties
- Zakelijke macht
- De coöperatie bestaat uit Leden Vennoten, Kapitaal Leden, Leden en Klanten.
De afsluiting van het verhaal was: Iedere start moet gefinancierd worden.
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Bijlage C – Interview Ecopower
2 december 2011
Berchem, België
Uit het interview met Jan de Pauw en Dirk Vansintjan (oprichter) van Ecopower cvba kwamen de
volgende punten:
- Er is geen een op een vergelijking mogelijk tussen Nederland en België, zelfs Vlaanderen kan
niet met Wallonië vergeleken worden.
- Ecopower heeft 20 werknemers: 10 voor de administratie en 10 voor de technische kant
(zoals projecten uitwerken).
- Ecopower is een investeringscoöperatie: het geld komt van de burgers, vervolgens regelen
de technische mensen een project en daarna gaat deze over op de administratie.
Vervolgens werd dezelfde presentatie getoond als Jan de Pauw op 16 september 2011 voor EnergieK
Platteland heeft gegeven:
- Ecopower is een burgercoöperatie, bedrijven kunnen niet participeren. Het is een
investeringscoöperatie in duurzame energie. Ecopower investeert in kleinschalige
waterkracht, windenergie, biomassa en zonne-energie.
- Coöperant wordt mede-eigenaar en deelt voor 100% mee in de winst.
- Het dividend is maximaal 6%, dit is wettelijk vastgelegd. Verder kunnen coöperanten stroom
voor de kostprijs afnemen. De winst die over is na 6% dividend uitgekeerd te hebben, wordt
gestoken in duurzame en ecologische projecten.
- KMO (kleine of middelgrote ondernemingen) kunnen stroom afnemen, maar moeten dan
wel een aandeel op eigen naam kopen.
- Ecopower heeft 1 tarief, hierdoor is het minder interessant voor nacht- en grootgebruikers.
Dit om de klanten aan te zetten tot minder verbruik.
- Er zijn 34.000 coöperanten, hiervan zijn er 30.000 ook klant
- Boodschap EcoPower: “De wind waait voor iedereen” en “De groenste kWh is de vermeden
kWh”
Sociale aspecten
- Meerwaarde voor maatschappij primeert boven winstgevendheid. Project moet wel
economisch rendabel zijn.
- Reëel mede-eigenaarschap: transparantie in beleid (vergaderingen) en coöperanten delen in
de winst
- Het aantal mensen dat op de vergaderingen afkomt stagneert. Het is echter wel zo dat er
steeds anderen bij de vergadering aanwezig zijn.
- Tijdens een van de vergaderingen is gevraagd of coöperanten er problemen mee zouden
hebben als de hernieuwbare energie (bijv. windenergie) in de eigen tuin zou worden
opgewekt. 95% van de respondenten had hier geen problemen mee, waaruit volgt dat de
coöperanten ook bereid zijn tot de nadelen van hernieuwbare energie.
Economisch
- Een aandeel kost 250 euro, deze staat 6 jaar vast. Er is een maximum van 50 aandelen, elke
aandeelhouder heeft 1 stem (ongeacht aantal aandelen)
- Tussen 2003 en 2010 hadden de coöperanten gemiddeld 3 tot 4 aandelen in bezit. Sinds het
gebruik van windenergie wordt er elk jaar 6% dividend uitgekeerd. Dit is het
maximumpercentage (wettelijk vastgelegd).
- Er is op dit moment meer geld dan projecten, aangezien Ecopower goed loopt. Het
resterende geld is in de markt gezet. Kapitaal 2010: 29,5 miljoen euro. Bedrijfsinkomsten
2010: 23,5 miljoen euro.
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Levering groene stroom
- Voor coöperanten is de stroom tegen kostprijs verkrijgbaar. Dit is ongeveer 20-25%
goedkoper voor een gemiddeld Vlaams huishouden.
- 1% van de Vlaamse huishoudens neemt stroom af bij Ecopower.
- 1 windturbine: 250 k€/jaar omgeving
- 1 aandeel is 1 cm windturbine, op deze manier zichtbaar voor burger
- Projectontwikkelaars zetten duurzame energie duur in de markt, de grote
energieondernemingen kunnen daarmee hun tekorten aan groene stroom opvullen.
- Andere coöperaties worden niet altijd voor 100% eigenaar, maar soms bijvoorbeeld maar
voor 10% van de 50% eigenaar
- In Vlaanderen wordt 84 miljoen kWh geleverd aan huishoudens (2010)
- Aan de kust wordt relatief veel stroom van Ecopower afgenomen. Er staan daar veel
buitenverblijven, deze hebben een enkele meter. Daardoor is Ecopower vaak de minst dure,
aangezien abonnementsgeld ook in de prijs per kWh is geïntegreerd.
Ecologische toets
- Uit de ecologische toets van Greenpeace en Test-Aankoop blijkt dat leverings- en
investeringsbeleid van Ecopower 100% is. Alle winst wordt herinvesteerd in hernieuwbare
energie. Alle 3 de organisaties die 100% scoren, zijn coöperaties.
Energielevering en investeringen
- Ecopower voorziet met name scholen en openbare gebouwen van hernieuwbare energie. Zij
hebben vaak moeite om geld vrij te maken voor zonnepanelen, dit kost veel tijd. Ecopower
kan optreden als 3e financiële partij: de opgewekte stroom mag het openbare gebouw zelf
houden, de zonnepanelen zijn na 20 jaar hun eigendom. Ecopower krijgt de bijbehorende
certificaten.
- Bij de waterkracht wil Ecopower van elk type rad, 1 voorbeeld behouden. Watermolens
worden geregeld na renovatie geschikt voor de productie van groene stroom.
- Ecopower heeft 1 biomassa-installatie in Eeklo, verder met name windturbines. Ook
investeert Ecopower in zonne-energie en biomassa.
- Er wordt even veel (en misschien zelfs) minder tijd gestoken in windenergie als in energie uit
waterkracht, ondanks dat wind meer kWh oplevert.
- De projecten op scholen hebben ook een educatieve waarde.
- Er zijn 550 energiecoöperaties in Europa. Op dit moment is er een Europees project
(Rescoop.eu) om het coöperatiemodel over Europa te verspreiden en de ervaringen te delen.
Er zijn 20 windcoöperaties, maar deze zijn allen kleiner dan Ecopower.
Lokale biomassa
- In Eeklo draait er een WKK van Ecopower op een ppo (puur plantaardige olie), dit levert 250
kWe en 300kWth (thermisch) op.
- De opbrengst is 400.000 kWh/jaar, hiermee wordt het gebouw van de technische dienst en
een kringloopwinkel verwarmd. Er is ook geïsoleerd in deze gebouwen.
- In de zomer kan de WKK gebruikt worden als noodgenerator.
- Gemengde landbouwbedrijven zijn geïnteresseerd in lokale ppo, aangezien zij de
restproducten kunnen gebruiken als veevoer.
- Na het verwerken van het koolzaad komt 2/3 eruit als perskoek, dat gebruikt kan worden als
veevoeder. Dit kan soja vervangen, dat uit het Amazonegebied komt. 1/3 van het koolzaad
komt eruit als olie, dat vervolgens mechanische gefilterd en koud geperst wordt.
- Koolzaad heeft een rendement van 75%
- De CO2-cyclus is gesloten.
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-

Met behulp van een mobiele plantenpers wordt er geperst op het erf. De olie, normaal
gesproken een restproduct, wordt meegenomen door Ecopower. De boeren krijgen 50% van
de opbrengst daarvan.

Politiek
- Politici volgen vaak als burgers iets willen.
- Burgers kennen hun eigen omgeving meestal beter, dus het is een goed idee om hun ‘een vel
papier te geven’ waarop zij ideeën kunnen schetsen. Het plan is dan gemaakt met de
bevolking en het is ook hun eigen beslissing. In Eeklo zijn er zo 2 windturbines bijgeplaatst, er
zijn geen bezwaarschriften binnengekomen.
- Vanuit Europa is er een Convenant of Mayors, dat de doelstelling heeft voor 2020/2050 om
zich tot het lokale bestuur te richten.
Rol Ecopower
- Ecopower ijvert naar een coöperatie-economie. Men gelooft in het afschaffen van de beurs
en gelooft niet in het kapitalisme.
- Ecopower werkt samen met andere coöperaties, zoals Windvogel (Nederland), Energie 2030
(Wallonië), Enercoop (Frankrijk).
- Windvogel is weer lid van de landelijke vereniging ODE (Organisatie voor Duurzame Energie)
- Er is geen concurrentie tussen de windprojecten in bijvoorbeeld Brabant en Limburg.
- Ecopower heeft geld geleend aan de Walen voor projecten (zodat er geen grote speler zoals
Eneco nodig is), tegelijkertijd heeft Ecopower in Waalse projecten geïnvesteerd.
Eeklo
-

-

Eeklo is een pionier op het gebied van hernieuwbare energie.
Eeklo is voor de windmolens in zee gegaan met een coöperatie en niet met een grote
energiemaatschappij, die destijds nog maar uit 30 coöperanten bestond. Eeklo is hierbij niet
bijgesprongen.
Er was een groot draagvlak onder de bevolking, er was namelijk open communicatie in alle
fasen. Tevens was participatie in het project mogelijk.
Het was een spin-off voor de stad, Ecopower heeft Eeklo geholpen met meerdere projecten.
Zo zijn er PV’s geplaatst op gemeentegebouwen, WKK geplaatst voor de verwarming.
Ecopower heeft input en kennis geleverd voor de nieuwe projecten. Hierdoor zijn de burgers
ook energiebewust geworden.

Reductie
- Smart meters kunnen door inzicht in het energiegebruik voor 5-8% reductie zorgen.
Ecopower gelooft meer in een domme meter en een slimme gebruiker. Als er maar 1 meter
is met een vast tarief per kWh, dan weet de burger precies wat hij verbruikt.
Na afloop van de presentatie zijn er nog vragen gesteld:
Hoe houden jullie rekening bij het inkopen met de onverwachte pieken en dalen van opgewekte
energie?
In België wordt gebruik gemaakt van zogenaamde garanties van oorsprong en groencertificaten.
Groencertificaten moeten ervoor zorgen dat er meer hernieuwbare energie uit de eigen omgeving
komt. De garanties van oorsprong zijn een Europees systeem, die verkregen kunnen worden voor
groen opgewekte stroom. Daarbij geldt dat deze verhandeld kunnen worden. Hierdoor kan een
bedrijf wel grijze energie produceren, maar kan deze groen worden gemaakt door certificaten elders
in te kopen. Aangezien dit een Europees systeem is, kunnen certificaten uit bijvoorbeeld Noorwegen
(waar veel hernieuwbare energie wordt geproduceerd) worden aangekocht. De garanties van
oorsprong zijn regionaal, deze kunnen dus niet met het buitenland worden uitgewisseld.
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Energieproducten zijn verplicht om te investeren in deze garanties van oorsprong. In 2011 moet dit
aandeel wettelijk 7% zijn, anders volgt een boete.
De aankoop en verkoop van energie is uitbesteed aan een externe partij. Dit gebeurt op de ENDEX in
Amsterdam, een energiebeurs. Er moet op het juiste moment worden aangekocht door deze partij.
Het overschot aan groencertificaten wordt ook verkocht, externe partijen kunnen hiermee hun grijze
stroom weer groen maken. Op dit moment wordt 40% van de benodigde energie zelf geproduceerd,
aangezien er teveel klanten zijn. Door Ecopower wordt de resterende benodigde stroom wel groen
ingekocht, deze inkoop is namelijk 100% hernieuwbare energie.
Andere punten:
- Volgens Ecopower is hernieuwbare energie een investering in de toekomst. Zo heeft ¼ van
de coöperanten zonnepanelen op het dak liggen. Ecopower heeft hetzelfde project als voor
scholen, ook voor particulieren gehad. Hierbij is gebruik gemaakt van een steunmechanisme
van de overheid voor bedrijven. Aangezien er geld dat voor bedrijven bedoeld was
uiteindelijk bij particulieren terecht kwam, is dit steunmechanisme gestopt en het project
stilgelegd.
- Er wordt door Ecopower met de fabrikant van de windturbines tegelijkertijd met de
bestelling een onderhoudscontract afgesloten. Er wordt hierbij een beschikbaarheidsgarantie
(97%) afgesloten.
- In Nederland heeft een coöperatie geen energieleveringsvergunning, in België is dit wel het
geval.
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Bijlage D - Verslag interview KNHM
7 december 2011
Arnhem
Gesprek met Dion van den Besselaar. Projectadviseur bij de Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij (KNHM).
“KNHM begeleidt bewoners die hun buurt, wijk, dorp of stad willen verbeteren. Onze begeleiding richt
zich enerzijds op bewoners die zelf hun idee willen realiseren ter verbetering van hun fysieke
leefomgeving. Anderzijds begeleiden wij bewoners die actief willen participeren in besluitvorming. Dit
doen we met inzet van kennis, procesbegeleiding en uitgebreid netwerk.” (www.KNHM.nl)
Wat zijn de eerste stappen in een project als Elsendorp?
Voor het opstarten van een project waarbij de burgers een belangrijke rol spelen moet er eerst de
vraag gesteld worden of het dorpsoverleg een goede vertegenwoordiging is van de inwoners. Is het
dorpsoverleg representatief voor heel Elsendorp? In hoeverre heeft het dorpsoverleg invloed op het
dorp? Het is heel belangrijk dat initiatieven voort komen uit de burgers zelf, niet dat een persoon iets
wil en denkt te spreken namens alle inwoners. Een gezamenlijk statement maken is belangrijk om
burgers te betrokken te laten voelen bij het project.
Inwoners van een dorp kunnen bij elkaar gebracht worden door een voorlichtingsavond te
organiseren. Zet een advertentie in het lokale krantje en vraag geïnteresseerden vrijblijvend langs te
komen. In deze groep burgers kunnen dan initiatiefnemers gezocht worden. Deze deelnemers samen
gaan de organisatie vormen. Deze organisatie, bestaande uit enthousiaste mensen, spreekt dan
namens het dorp.
Een bijeenkomst is een mogelijkheid om een boodschap te brengen en een gevoel te creëren. Als er
een groep mensen is gevormd die hierin wil initiëren kan een tweede bijeenkomst worden
georganiseerd. Wat tijdens zo’n bijeenkomst vaak wordt gedaan is dat er gekeken wordt naar welke
expertise er in huis aanwezig is. Welke expertise is er beschikbaar in het dorp en welke expertise
missen we nog. Deze expertise kan dan misschien nog gezocht worden in het dorp bij de mensen die
op de informatieavond bijeen zijn gekomen. Nodig hierbij ook mensen uit die al met een soortgelijk
project bezig zijn en al veel ervaring hebben. Die kunnen vertellen over de successen maar ook de
tegenslagen. Veelal heeft men te maken met veel tegenslagen waar goed mee omgegaan moet
worden. Als mensen van tevoren al bewust zijn van de tegenslagen zijn ze er beter op voorbereid.
Successen die worden behaald moeten gevierd worden. Hiermee houd je mensen enthousiast en
betrokken. Bij elke tegenslag verlies je deelnemers maar bij successen win je deelnemers. Het is
belangrijk om te bespreken wat er bij tegenslagen gaat gebeuren, hoe gaan we ermee om. Bespreek
het van te voren.
Waar moet men voor waken?
Waarvoor men moet waken is wanneer je samen inkoop dat je niet te maken krijgt met
wurgcontracten. Dit geldt voor alles wat je samen doet als groep. Dit is vooral belangrijk bij het
plaatsen van installaties. Het is niet verstandig om dit te laten doen door een externe financier. Deze
krijgt dan teveel zeggenschap en hiermee verlies je ook draagkracht.
Bij Texelenergie was men te ambitieus in het begin. Er was het doel om zowel energie te gaan
leveren als alles zelf te produceren in een keer. Zowel produceren en leveren is een te grote stap en
zeker voor Elsendorp niet aan te raden. Op dit moment overtreedt TexelEnergie in zeker zin de wet.
Er wordt op grote schaal gesaldeerd wat eigenlijk niet is toegestaan in Nederland. Dit kunnen ze
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doen omdat de gemeente heeft toegezegd garant te staan voor een eventuele naheffingen van
energiebelasting.
De salderingsdiscussie zal waarschijnlijk nog jaren duren. De overheid is momenteel niet gebaat om
inkomsten te verliezen aan belasting. Waarschijnlijk speelt over ongeveer 2 jaar dit probleem niet
meer zo erg. De duurzame energie wordt goedkoper dan de marktprijs voor grijze energie. Dus die
lokale initiatieven zullen er dan toch wel komen, zonder de saldering aan te passen.
Bij veel projecten wordt 2/3 van het kapitaal zelf gefinancierd via allerlei middelen en dat de bank
1/3 bijlegt in vorm van lening. Het is belangrijk dat voor dit soort initiatieven de burgers zelf eigenaar
blijven anders verliest met het doel uit ogen. Wanneer andere partijen dit doen zie je dat deze de
prijs gaan bepalen. De ervaringen met Greenchoice zijn wisselend. Het blijft een partij die geld wil
verdienen, zij zullen wel willen meewerken aan zulke projecten maar waken voor een verstoring van
eigen markten. Dit geldt eigenlijk voor alle externe partijen.
Kan men dit project zelf realiseren?
Het is niet reëel om te zeggen dat we geen energiebelasting meer willen betalen. Bij aanvang van elk
project willen ze allemaal onbeperkt kunnen salderen. Dit is echter niet haalbaar, je zult altijd een
back-up moeten hebben van het energienet en daarom kom je niet onder de energiebelasting
vandaan. Er zijn veel pieken en dalen in de decentrale elektriciteitsproductie (zon en wind) die je
moet opvangen, daarvoor moet gebruik gemaakt worden van het netwerk. Decentrale opwekking
levert veel problemen op voor bedrijven om het stroomaanbod constant te houden.
De gemeente bij het project betrekken is een beetje afhankelijk van het doel. Als er alleen collectief
zonnepanelen aangekocht worden en verkocht aan burgers is niet zo noodzakelijk. Als je zelf gaat
produceren dan kan de gemeente veel betekenen. Zo kunnen zij duurzame leningen beschikbaar
stellen als voorfinanciering. Heel mooi zou zijn als er een wethouder beschikbaar is die invloed heeft
in de gemeente en in het dorp woont. Het is daarom wel altijd nuttig om de gemeente op de hoogte
te stellen van de plannen. Als het dan interessant wordt om ze erbij te betrekken zijn ze al van het
plan op de hoogte.
Hoe zou je dit project kunnen organiseren?
Wat voor organisatie je kiest hangt nauw samen met de doelstelling die je voor ogen hebt. Onder die
doelstelling moet je duidelijke activiteiten hebben, ambities en wensen. Dit zou dan ook gefaseerd
uitgevoerd kunnen worden. Zo is een coöperatie, stichting of een vereniging mogelijk. Bij een
vereniging en coöperatie is een algemene ledenvergadering altijd het hoogste orgaan. Hierin zitten
burgers die invloed kunnen uitoefenen. Dit levert meer draagvlak en betrokkenheid op, het wordt
door het hele dorp gedragen wanneer iedereen een stemrecht heeft. Een nadeel hiervan is dat
besluiten lang kunnen duren als je deze steeds voor moet dragen aan de leden. Goede communicatie
van de plannen wordt dan erg belangrijk. Het verhaal moet goed naar voren komen. Verberg
eventuele negatieve gevolgen niet. Bij een stichting heb je een dagelijks bestuur die besluiten kan
nemen, daardoor kan er sneller worden doorgepakt. Dit werkt sneller maar invloed burgers neemt
af, maar daar zijn wel oplossingen voor. Hierbij kan men denken aan het organiseren van een
bijeenkomst waar over grotere strategische keuzes kan worden gestemd.
Een vereniging kan ook de burgers gaan faciliteren bij gezamenlijke inkoop. Het ontzorgen van
burgers kan veel bijdragen aan het verduurzamen. Burgers hebben vaak niet veel verstand van de
complexe informatie rondom duurzame energie en zonnepanelen. Ze denken niet genoeg kennis te
hebben en zijn soms een beetje lui om er zelf achteraan te gaan. Om de burgers te helpen kan een
pakket opgebouwd worden of een procedure gemaakt. Als er een bestaande procedure is voor het
aanschaffen voor bijvoorbeeld zonnepanelen bied je mensen veel voordelen. Ook creëer je een
effect dat buren elkaar aansteken. Men wil namelijk hebben wat hun buurman ook heeft. Een
duurzame lening van de gemeente kan daarbij ook helpen om burgers zelf te laten investeren.
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De KNHM wil ook gaan meewerken met E-decentraal. E-decentraal is een overkoepelende
organisatie waarbij men allerlei soorten initiatieven met betrekking tot energie door heel het land bij
elkaar wil brengen. Voor kennis ontwikkeling en voor gezamenlijk inkopen van bijvoorbeeld
zonnepanelen. Ze willen onder een gemeenschappelijke noemer aan de gang. Zo denken ze geen
30% korting te krijgen maar misschien wel 70%.
Moet men groeien?
Het groeimodel is afhankelijk van de doelen van de organisatie. Het decentraal opwekken van
energie creëert een charme welke je verliest als de organisatie te groot wordt. Het moet ook
behapbaar blijven voor de vrijwilligers. Zeker als vrijwilligers er tijd en energie in steken. Als het op
dorpsniveau blijft heb je op een gegeven moment het dorp voorzien. Het is dan niet nodig om verder
te willen groeien, het is ook goed om een einddoel in zicht te hebben. In eerste instantie moet het
ook niet het doel zijn om geld te verdienen, dat komt in een later traject. Groeien kon ook zijn dat je
begint met zonnepanelen, en over 5 jaar een mestvergister wilt en over 15 jaar een windmolen oid.
En dan zou het niet direct zijn charme verliezen.
Hoe verkrijg je kapitaal om dit op te starten?
Er is financiering nodig om haalbaarheidsonderzoeken uit te laten voren en voor advisering. Dit
kunnen hoge kosten zijn. Er zijn geldpotjes bij overheden, vooral in Noord-Brabant bij de provincie,
die voortkomen uit de verkoop van de energiebedrijven. Het is de kunst om deze voor een project te
kunnen aanspreken. Zeker als er een betrokken wethouder bij het project is betrokken hebt kun je
deuren openen. Daarnaast is er de mogelijkheid om voor kleine kapitalen burgers aspirant-lid te
laten worden. Andere mogelijkheden zijn om bedrijven te laten investeren. Hiervan zijn voorbeelden
in Nederland. Probeer te achterhalen wat er al is in het dorp en wat er aan middelen beschikbaar is
bij bedrijven, bedrijven doen ook mee aan de trend van duurzaamheid. Maatschappelijk
verantwoord ondernemer speelt een rol voor bedrijven die hun imago willen verbeteren. Normaal
kost een imago opbouwen ook geld, waarom dan niet via dit soort initiatieven.
Wat zijn de belangrijkste fouten waar men op moet letten?
Wat bij veel projecten fout gaat is dat de organisatie zich verliest in het salderingsvraagstuk. De
mensen in de organisatie zijn teveel bezig met het salderen dat men de hoofddoelen uit het oog
verliest. Er zijn zelfs projecten waarbij ze gaan lobbyen voor het salderen. De burgers weten niet wat
het allemaal inhoud en ze vinden het niet interessant. Er is een hele brei aan regels, de organisatie
wordt te technisch en gaat teveel praten in termen waar mensen niets van begrijpen. Het komt voor
dat er bijeenkomsten worden georganiseerd waar het alleen over salderen gaat. Het kan handig zijn
om iemand in het publiek te zetten die veel vragen stelt, ook al liggen deze voor de hand voor de
initiatiefnemers. Vaak begrijpen mensen het niet helemaal maar stellen ze geen vragen vanuit sociale
druk en gaat men naar huis met een onduidelijk verhaal. In Engeland noemt men dit een “Wild
Goose”.
Wat ook vaak gebeurt, is dan men te groot wil beginnen. Dit wordt vooral duidelijk bij TexelEnergie
waarbij ze zelf gingen produceren en ook gingen leveren. De activiteiten moeten concreet zijn. Je zou
moeten vaststellen wat je nu concreet gaat doen, wat je ambitie is en wat je wens is. Begin en leer in
het klein, groeien kan altijd nog. De leefbaarheid van dorp vergroten kan ook op andere manieren.
Vervolgstappen en aanbeveling?
Een advies is om nu eerst een business case op te stellen. Hierin kan een concreet plan beschreven
worden. Let daarnaast op een goede focus, neem strategische keuzes. Het is goed om voor een
concreet idee te gaan en dit verder uit te werken. Dit houdt alles helder en levert duidelijkere
producten op. Het blijft voor burgers ook beter te volgen wat de doelen zijn.
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