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1 Inleiding 

 
Lokale partijen burgers, bedrijven en instellingen nemen hun energiehuishouding in eigen hand. Het aantal 

lokale en decentrale duurzame energie-initiatieven groeit. Groot en klein, idealistisch en commercieel, ver 

uitgewerkt en in een pril stadium. Wat ze gemeen hebben, is dat er een enorme drive van onderop is om de 

energievoorziening anders aan te pakken. … De waarde van decentrale initiatieven is groot. De transitie 

naar een duurzame energiehuishouding kan niet zonder deze initiatieven.  

(E-Decentraal).   

 
Met al die lokale en regionale initiatieven bouwt de nieuwe polder zich op. Niet meer top-down zoals 

vroeger, maar van onderop. Daar is waar het gebeurt. Back to basics. Yvonne Zonderop van Polderen 3.0
1
.  

 

1.1 De Energieke BottomUp: een Verkenning 

Bewoners kopen collectief zonnepanelen in, boeren zetten panelen op hun schuren en ruilen stroom 

voor voedsel met hun stadse buren. WijWillen Zon van Urgenda laat zich overdonderen door een 

enorme respons en lokale energiecoöperaties schieten als paddenstoelen uit de grond: van Texel 

Energie,  Blijstroom tot Grunneger Power. Ondertussen zien we ook stadslandbouwers, voedsel- en 

zorgcoöperaties ontstaan, stappen burgers over op ‘eerlijke banken’ en pleiten kritische economen 

voor een lokale veerkrachtige economie en complementaire munteenheden . Overal slaan zelfredzame 

kritische burgers de handen ineen en gaan vrolijk aan de slag  met de herinrichting van het publieke 

domein. Power to the People
2
 en Power to the Pieper!

 3
 

 

De media volgen deze trends al enige tijd met interesse
4
.  Do It Ourselves!

5
 kopte de Groene 

Amsterdammer deze zomer. En Klein is het nieuwe groot
6
 vindt ook de Triodos Bank.  

 

De zelforganiserende burgermacht is opvallend aanwezig in de energiesector, een sector die 

traditioneel gedomineerd is door overheden en marktpartijen. Er zit duidelijk nieuwe energie in wat we 

hier de Energieke Bottom-Up beweging zullen noemen. “Lokaal duurzame energie opwekken en 

afnemen? Het kan (allang)! Peanuts!
 7
” stelt een energieke voorvrouw. Energieautonomie is de richting 

waarin het beweegt.  

 

Bestuurders, beleidsmakers en marktpartijen vragen zich ondertussen af wat ze met deze ‘energieke 

samenleving’ aanmoeten
8
. Ook zijn er vragen – en scepsis - over de effectiviteit van de beweging van 

onderaf. Kenners van het energielandschap laveren tussen hoop en vrees. Zet het allemaal wel zoden 

aan de dijk? vragen ze zich af. Draagt het wel voldoende bij aan de energietransitie naar duurzaam?   

 

Er blijkt verrassend weinig zicht te bestaan op de aard, omvang en impact van de energieinitiatieven 

van onderaf
9
. Over hoeveel initiatieven gaat het nu eigenlijk? Over wat voor soort hebben we het? Wie 

                                                      
1
 Over Polderen 3.0 in ‘We polderen nog steeds, maar anders’, Volkskrant 16 mei 2012. 

2 Power to the People is een bekende woordspeling voor de ‘transitie’ naar en ge-decentraliseerde energievoorziening. De 

revolutionaire ondertoon is moeilijk over het hoofd te zien. Zie: Minidocumentaire: Nieuwe Nuts in een Notendop – power to 

the people. www.nieuwenuts.nl  
3 Manifest van Urgenda en Foodlog: Building the FoodRevolution (www.nieuwvers.nu/nieuwvers/manifest/); Power to the 

Pieper actie (http://youthfoodmovement.nl/nieuws/126)  
4 O.a De Groene Amsterdammer;  serie in de Trouw over stadslandbouw, ruil: ‘Voedsel in de stad is een trend om serieus te 

nemen (28 april 2012), ‘Ruil economie weer helemaal hip door web’ (18 april 2012), ‘Wortels, prei en appels oogsten tussen 

de flats’(24 april 2012).    
5 De Groene Amsterdammer, speciale editie over initiatieven van onderaf, Do It Ourselves, Juni 2012.Artikel van Annemiek 

van der Ploeg, ‘Intelligentie Verplicht; zelf energie opwekken 
6 Triodos campagne Klein is het Nieuwe Groot (juli 2012),  
7 Pauline Westendorp, WijKrijgenKippen (www.wijkrijgenkippen.nl/), PNuts: www.Pnuts.nu  
8 Hajer, De Energieke Samenleving, 2011. WRR, Vertrouwen in Burgers, 2012. Zie ook project Duurzame Leefstijlen van  

Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. 
9 Onderzoek (voor zover bekend): Frank Boon (UU), Jan Jonkers, Universiteit Nijmegen (duurzame initiatieven),  WUR 

(AnneMarieNiks). 

http://www.nieuwenuts.nl/
http://www.nieuwvers.nu/nieuwvers/manifest/
http://youthfoodmovement.nl/nieuws/126
http://www.wijkrijgenkippen.nl/
http://www.pnuts.nu/
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zitten daar achter? Waarom ontstaan ze? Waar beweegt het naartoe? En natuurlijk, de hamvraag: Zet 

het zoden aan de dijk?   

 

Tijd voor verdieping en kritische vragen.  

 

Dit essay doet verslag van een verkenning van dit energieke bottomup landschap, vanuit een birds-eye 

view. Het doel is om meer inzicht te geven op een beweging die - nu nog deels onder de radar - zich 

snel naar de oppervlakte aan het dringen is. Een analytische verkenning ontbreekt vooralsnog. Deze 

verkenning is een eerste aanzet. Het roept nieuwe vragen op en nodigt uit tot verdieping, die verder 

opgepakt kunnen worden. Het is bedoeld voor een breed publiek, van betrokken burger, beleidsmaker 

tot energiesector.    

1.2 Doel en aanpak  

Dit essay is een verkenning van de ‘energietransitie van onderaf’: de Energieke Bottom-Up in Lage 

Landen. Leidende vragen zijn:  

(1) om wat voor initiatieven gaat het nu eigenlijk?  

(2) wie zijn daarbij betrokken?  

(3) hoe gaat men te werk (organisatie, business modellen)?  

(4) waarom is men er op die manier mee bezig?  

(5) Zet het zoden aan de dijk? 

(6) Waar beweegt het naar toe?  

 

We maken gebruik van openbare bronnen (websites, blogs, publicaties) en gesprekken met mensen uit 

het veld. Het onderzoeksperspectief is bottom-up: het start bij de initiatieven en gaat deze daarna pas 

inbedden in het bredere perspectief (van beleid, marktontwikkelingen e.d). Het ‘burgerinitiatief’ staat 

centraal, ofwel alle initiatieven waarbij burgers het voortouw nemen al dan niet verenigd in lokale 

groepen, verenigingen, stichtingen of coöperatieven. Gevestigde organisaties, zoals de 

milieuorganisaties, het bedrijfsleven, financiële sector, overheden en belangenbehartigers komen in 

beeld als deze zich inzetten om de lokale initiatieven te faciliteren of ondersteunen.  

Deze studie is opgezet en uitgevoerd in ‘eigen beheer’, aangezet door een (onverbeterlijke) 

nieuwsgierigheid en intuïtie dat deze energieke bottomup beweging een belangrijke rol speelt, of kan 

gaan spelen in het grote spel: de transitie naar een duurzame energievoorziening.  

1.3 Startpunt: Energietransitiebeweging  

De interesse in de ‘energietransitie van onderaf’ neemt ook onder onderzoekers onmiskenbaar toe
10

. In 

de energiewereld heeft het beleidskader van ‘transitiemanagement’ lange tijd de toon gezet in het 

Nederlandse debat over verduurzaming van energievoorziening. Dit had wel oog voor de rol van 

zelfsturende burgers, maar richtte zich toch voornamelijk op de ‘maatschappelijke partijen’: de 

overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, intermediairs en kennisinstellingen
11

. De 

potentiële invloed van zelfsturende burgers, vooral in coöperatief verband, is daardoor onderbelicht of 

zelfs buiten beeld gebleven. De aandacht voor de verandermacht van burger initiatieven is snel aan het 

toenemen. De WRR in Vertrouwen in Burgers signaleert een nieuw type burgerbetrokkenheid ( 

‘maatschappelijke initiatieven’).  

Wat opvalt is dat veel maatschappelijke initiatieven een vrij coherente visie op de samenleving en 

toekomst lijken te delen. Men toont zich kritisch op de uit de hand gelopen globalisering, 

grootschaligheid en zoekt naar alternatieven met meer regionale autonomie en mogelijkheden tot 

zelfvoorziening. Er is sprake van een duidelijke herwaardering voor coöperatieve 

samenwerkingsvormen. De vraag is: hebben we hier misschien te maken met een nieuw soort 

beweging: een transitiebeweging? We vermoeden dat dit het geval is. We vermoeden ook dat de 

verandermacht van al deze initiatieven bij elkaar wel eens groter zou kunnen zijn dan we in eerste 

                                                      
10 Onderzoek voor zover bekend: Universiteit Nijmegen, onderzoek naar duurzaamheids initiatieven.  Universiteit Rotterdam 

DRIFT, transitieprocessen. Wageningen UR. Universiteit Utrecht: Frank Boon, student duurzame ontwikkeling 

afstudeerscriptie 2012: Local is Beautiful, the emergence and development of local renewable energy  organisations, 

afstudeerscriptie, augustus 2012.   
11 Rotmans, Jan, Transitiemanagement, sleutel voor een duurzame samenleving, 2e druk 2006. 
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instantie denken. Is dat zo? Kunnen we dat zichtbaar maken op gebied van energie? Met deze 

vermoedens en vragen zijn we op pad gegaan.    

 

1.4 Leeswijzer 

Dit essay is als volgt ingedeeld: We beginnen in hoofdstuk 2 met de visies van een aantal 

duurzaamheidexperts. Die laveren ergens tussen hoop en vrees: ze zien veel actie, maar zet het wel 

zoden aan de dijk? In hoofdstuk 3 kijken we naar bestaande overzichten van de ‘explosie aan energie-

initiatieven. Waar hebben we het nu eigenlijk over? In hoofdstuk 4, 5 en 6 brengen we wat orde aan in 

de groslijsten en bespreken we achtereenvolgens drie hoofdtypen initiatieven: de windcoöperaties, 

zonne-initiatieven en de nieuwste loot aan de coöperatieve stam: de lokale energiecoöperaties of 

‘nieuwe nuts’. Deze lokale initiatieven genereren een nieuwe dynamiek in het maatschappelijk 

middenveld, politiek en de energiemarkt. We kijken vooral naar de eerste (en hopen in de toekomst 

naar de andere twee te kijken). We introduceren de nieuwe maatschappelijke spelers in hoofdstuk 7 en 

kijken hoe ze een vuist richting politiek aan het maken zijn. In hoofdstuk 8 proberen we vat te krijgen 

op de vraag waarom mensen zich inzetten voor lokale energie. We vinden hier aanknopingspunten met 

bewegingen, zoals de transition town. In hoofdstuk 9 en 10 zoeken we naar antwoord op de hamvraag: 

zet het zoden aan de dijk? We kijken eerst naar gerealiseerd additioneel duurzaam vermogen, en 

daarna naar de politieke impact.   
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2 Visies op de Energieke Bottom-up  

 

Gaat de beweging van onderaf de transitie naar duurzame energie mogelijk maken? Zet het zoden aan 

de dijk? We horen hoopvolle en tegelijkertijd sombere geluiden van een aantal prominente denkers in 

het veld. Tegelijkertijd zien we onverbloemd optimisme van creatieve en actieve trekkers van de 

lokale initiatieven. “Peanuts”.  

2.1 Ambivalente geluiden: laveren tussen Hoop en Vrees 

Prominente volgers van de energiewereld, zoals Jan Rotmans,  Jan Jonkers,  Maarten Hajer en Jan 

Paul van Soest zien het bruisen en gisten in het land, duizend bloemen bloeien en hebben het over een 

explosie van de van lokale energiebedrijven. Tegelijkertijd zijn deze denkers somber en soms ronduit 

sceptisch. Wij (de burgers, de overheid) dobberen stuurloos rond, het ontbreekt ‘ons’ aan een 

masterplan, een handelingsperspectief of  een kompas.  

 

Jan Paul Van Soest
12

, al jaren actief in de energiewereld volgt de beweging met voorzichtige interesse.     
 

De energietransitie als beweging van onderaf (bottom-up) is in volle gang. Duizend bloemen bloeien: 

overal en nergens worden duurzame initiatieven genomen. Plannen en projecten voor zonnepanelen, 

elektrische voertuigen, recycling, lokale energiebedrijven en noem maar op, schieten uit de grond als 

krokussen in de lente. Het moet gezegd, worden: de beweging naar duurzaamheid van onderaf is 

enthousiast, gemotiveerd en professioneel.  

 

Echter,  “de top-down support blijft uit” stelt hij vast en hij is dan ook ronduit pessimistisch over het 

effect van de beweging van onderaf. In zijn  analyse Klompen in de Machinerie legt hij zich toe op het 

blootleggen van de mechanismen die zand (of klompen) tussen raderen van de politieke 

verandermachinerie strooien. Een enorme lobby of hindermacht verzet zich tegen structurele 

duurzame verandering, constateert hij en daar is duurzaamheidsbeweging van onderaf niet tegenop 

gewassen.  

 
Economen kunnen voorrekenen (en doen dat ook) dat als niet een aantal structurele wissels wordt 

omgezet, de duurzaamheidsbeweging van onderaf nooit de economie zo kan herstructureren dat deze 

past binnen de veerkracht van de mondiale ecosystemen.  

 

Jan Rotmans
13

, geestelijk vader van het Nederlandse energietransitiebeleid, is het deels met Van Soest 

eens. De energietransitie “stap voor stap is ingekapseld door het gas- en olieregime. De machtsreflex 

van het fossiele energieregime heeft zich gemanifesteerd als een dubbele hindermacht”. Hij is echter 

veel optimistischer over de maatschappelijke dynamiek.  
 

Op micro-niveau is ook sprake van versnelde doorbraken. De snelle opkomst van decentrale 

energieopwekking, de slimme energie-infrastructuur (‘smart grid’) maakt het technologisch mogelijk 

om op grote schaal decentrale energie duurzaam op te wekken. De explosie van lokale en regionale 

energiebedrijven (coöperaties) die uit de grond schieten, inmiddels zijn er al zo’n 300 initiatieven voor 

decentrale duurzame energieopwekking. De economische doorbraak van zonne- en windenergie die er 

aan zit te komen (zonnestroom is naar verwachting in 2015 net zo goedkoop als normale stroom). De 

duizenden lokale koplopers op energiegebied die actief zijn in Nederland met allerlei projecten en 

initiatieven. 

…. Het is duidelijk dat het bruist en gist in het land….  

… Dit illustreert dat het tempo van verduurzaming in Nederland niet langer wordt bepaald door Den 

Haag, maar door de dynamiek van bedrijven, burgers en maatschappelijke initiatieven en organisaties.   

 

Toch constateert Rotmans in diezelfde analyse  - De Staat van de Energietransitie - dat  “mensen het 

niet kunnen vertalen in een handelingsperspectief”. Dit is wat paradoxaal.  

 

                                                      
12 Jan Paul van Soest, Klompen in de Machinerie, 2011. 
13 Jan Rotmans, ‘Staat van de Energietransitie in Nederland’, weblog, Augustus 2011.  

http://janrotmans.blogspot.com/2011/08/staat-van-de-energietransitie-in.html  

http://janrotmans.blogspot.com/2011/08/staat-van-de-energietransitie-in.html
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Maarten Hajer
14

 van het Planbureau voor de Leefomgeving ziet een “hele nieuwe generatie 

ondernemers en burgers klaar staan om in actie te komen en de uitdaging aan te gaan”. Hij zoekt naar 

een effectieve sturingsfilosofie waarmee de overheid deze ‘energieke samenleving’ kan mobiliseren. 

Paradoxaal genoeg constateert hij, net als Rotmans, dat het ‘handelingsperspectief’ ontbreekt: “De 

grote lijnen van de duurzaamheiduitdaging zijn genoegzaam bekend. Het probleem is niet dat de 

mensen de boodschap niet horen, het probleem lijkt veel meer dat er een overtuigend 

handelingsperspectief ontbreekt”. 
  

Ook Jan Jonkers
15

, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Universiteit Nijmegen ziet een enorme 

maatschappelijke dynamiek  en telt vele honderden duurzaamheidsinitiatieven. Tegelijk stelt hij vast 

dat aan een masterplan ontbreekt.   
 

Er is geen masterplan in de maak. Het ontbreekt aan visie. …We dobberen zonder kompas op een zee 

van belangen en tegenstrijdigheden. Deze stuurloosheid komt de positie van ons land niet ten goede. De 

teleurstellende situatie past niet bij ons traditionele organisatietalent, onze graad van kennis over 

duurzaamheid en onze creatieve talenten. Het past al helemaal niet in een land waarbij bij herhaling de 

burgers laten zien in beweging te willen komen als het gaat om duurzaamheid en de toekomst.  

 

Kortom: deze essays bieden een wat ambivalent, somber beeld. 

2.2 Vrolijk en pragmatisch optimisme: P-Nuts! 

Tegenover deze tobberige zorgen staat de vrolijke, positief constructieve en pragmatische aanpak van 

een groot aantal lokale doeners. Pauline Westendorp, één van de energieke trekkers van veel lokale 

energie-initiatieven stelt het als volgt
16

. 

 
De discussies van 35 jaar geleden zijn nog steeds hetzelfde. We zijn .. een beetje ongeduldig … en we 

vinden dat de discussie beperkt blijft tot de specialisten. …Schone energie is de eerste en oudste 

energiebron: een zeilboot vaart op de wind, een molen maalt dankzij de wind en een waterrad zet dingen 

in beweging dankzij waterkracht. … Mogelijkheden genoeg om onze energiebehoefte op een schone 

manier aan te vullen en te vervullen.  

Bezig zijn met energie – dat willen we terugbrengen naar de gebruikers. Iedereen die woont, werkt en 

recreëert gebruikt energie. Dus dat zijn wij, gewone mensen, jong en oud.  

Wij zijn opgewekt over de toekomst van energie, als we NU beginnen
17

. 

 

“Duurzaam lokaal energie opwekken is ‘peanuts’, … het kan (allang)!, stelt ze in het voorwoord van 

P-NUTS: Nederland op lokale energie We maken het nog mee 2011. Dit geeft een mooie schets van de 

koplopers.   

Volgens Herman Wijffels zien we hier de “voorhoede van een nieuwe emancipatoire beweging” aan 

het werk. Hij laat geen ruimte voor ambivalentie: “Wat hier gebeurt is maatgevend voor de 

toekomst”
18

.  Ook de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid verhaalt enthousiast over “de 

mooie voorbeelden”die ze tijdens hun veldwerk tegenkwamen: …waaronder  “lokale gemeenschappen 

die zelf op een duurzamere manier hun energie willen verkrijgen”
19

. WRR ziet een duidelijke trend: er 

is een nieuw “derde veld ontstaan van maatschappelijke initiatieven, waarbij burgers nemen zelf het 

heft in handen om een bepaald doel na te streven”.  

Deze voorhoede ziet wel degelijk handelingsperspectief en heeft kennelijk een inspirerend kompas in 

handen. Ze geven niet de indruk stuurloos rond te dobberen.  Op welk kompas varen zij? Wat zien zij 

als perspectief? En hoe vertalen zij dit naar concrete en praktische actie?  

  

                                                      
14 Maarten Hajer, De Energieke Samenleving, 2011.  
15 Jan Jonker et al, Transities naar Duurzaamheid, 2011. 
16 De P-NUTS Awards  en het Boek P-NUTS: Nederland op lokale energie We maken het nog mee geeft een mooie schets 

van de ontwikkelingen op het gebied van lokale duurzame energiebedrijven http://www.p-nuts.nu/boek-p-nuts-nederland-op-

lokale-energie/.  
17

 www.opgewekt.nu 
18 Herman Wijffels, ‘Deze beweging is onomkeerbaar’, P-NUTS Awards 2011, April 14, 2011 

http://www.p-nuts.nu/nieuws/herman-wijffels-deze-beweging-is-onomkeerbaar/ 
19

 WRR, Vertrouwen in Burgers, 2012. P58-59. 

http://www.p-nuts.nu/boek-p-nuts-nederland-op-lokale-energie/
http://www.p-nuts.nu/boek-p-nuts-nederland-op-lokale-energie/
http://www.opgewekt.nu/
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3 De Explosie aan Energie-initiatieven  

 

 
 

Er is sprake van een brede erkenning dat er véél aan de hand is: een explosie aan energie-initiatieven. 

Verrassend genoeg blijkt er weinig zicht te bestaan op de exacte hoeveelheid, aard en omvang van 

deze initiatieven. Het is tijd om wat orde in aan te brengen. Waar hebben we het nu eigenlijk over?  

3.1 Inventarisaties  

Schattingen over het aantal initiatieven varieert tussen de honderd en driehonderd. Jan Rotmans schat 

dat er sprake is van “…zo’n 300 initiatieven voor decentrale duurzame energieopwekking”
20

.  In 2011 

telt Henri Bontebal, beleidsmedewerker van het CDA 53 energiecoöperaties
21

. P-NUTS verzamelt 

ruim 100 voorbeelden van koplopers
22

. Frank Boon, student duurzame ontwikkeling aan de 

Universiteit Utrecht komt uit op 139 lokale duurzame energiebedrijven
23

.
 
 De milieufederaties hebben 

onder de vlag van HIER Opgewekt een actueel overzicht samengesteld gerangschikt naar regio, sinds 

augustus weergegeven op de website. HIER opgewekt heeft “nu 280 initiatieven op de radar”
 24

 en 

daar komen er wekelijks nieuwe bij. Hiernaast zijn nog een aantal partijen bezig met onderzoek
25

.  

Voor deze verkenning maken we gebruik van deze bestaande overzichten, waar mogelijk aangevuld 

met informatie van websites en rapporten.  

                                                      
20 Jan Rotmans, Staat van de Energietransitie in Nederland, augustus 2011. 

http://janrotmans.blogspot.com/2011/08/staat-van-de-energietransitie-in.html en persoonlijk gesprek 13 april 2012. Schatting 

o.a. op basis van indrukken tijdens Urgenda regiotours. 
21 Blog Henri Bontebal: http://henribontenbal.wordpress.com/2011/11/21/lokale-en-cooperatieve-duurzame-energie-

initiatieven/ 
22 P-Nuts http://www.p-nuts.nu/. P-NUTS: Nederland op lokale energie We maken het nog mee http://www.p-nuts.nu/boek-p-

nuts-nederland-op-lokale-energie. Idee van Pauline Westendorp, Maarten Bruns en Layana Mokoginta; redactie van Ika ter 

Haar, Anne Stijkel, Pauline Westendorp en Siward Zomer. Bijgewerkte lijst met initiatieven in Nederland. 

http://www.wijkrijgenkippen.nl/onderzoek/ in samenwerking met Frank Boon.  
23 Lijst met informatie over LDBE in Nederland, opgesteld door Frank Boon in kader van afstudeeronderzoek Universiteit 

Utrecht. http://nl.lokaleduurzameenergiebedrijven.wikia.com/wiki/Lokale_duurzame_energiebedrijven_wiki (laatste versie 

juni 2012). 
24 HIER opgewekt is een samenwerkingsproject van HIER Klimaatcampagne en de Natuur en Milieufederaties 

www.hieropgewekt.nl  
25 Europees Rescoop project: overzicht van energiecoöperaties in Europa uitgevoerd door Siward Zomers in samenwerking 

met ODE: http://www.rescoop.eu/  

http://janrotmans.blogspot.com/2011/08/staat-van-de-energietransitie-in.html
http://www.p-nuts.nu/
http://www.p-nuts.nu/boek-p-nuts-nederland-op-lokale-energie/
http://www.p-nuts.nu/boek-p-nuts-nederland-op-lokale-energie/
http://www.wijkrijgenkippen.nl/onderzoek/
http://nl.lokaleduurzameenergiebedrijven.wikia.com/wiki/Lokale_duurzame_energiebedrijven_wiki
http://www.hieropgewekt.nl/
http://www.rescoop.eu/
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3.2 Orde in de chaos 

Wat allereerst opvalt aan deze overzichten is dat rijp en groen door elkaar staan. Het maakt uit of je 

het hebt over een ‘oude’ gevestigde windcoöperatie, een wijkinitiatief of een nieuwe lokaal 

nutsbedrijf. Ook maakt het uit wie aan het roer staat: burgers, ondernemers of de overheid. P-Nuts 

maakt dit onderscheid dan ook terecht. Als we alle gemeente- en ondernemersinitiatieven zouden 

meenemen, dan is de lijst ‘energie-initiatieven’ overigens met gemak nog veel verder uit te breiden
26

.  

 

Wij concentreren ons op de echte burgerinitiatieven, omdat wij hier primair geïnteresseerd zijn in de 

zelforganiserende macht van burgers als nieuwe speler op het energieveld
27

. Met echte 

burgerinitiatieven bedoelen we: burgers die als ‘collectief’ aan de slag met duurzame energie gaan en 

zich spontaan organiseren in de vorm van een coöperatie, vereniging, of losser 

samenwerkingsverband
28

. 

 

Als we alleen kijken naar de echte burgerinitiatieven – dus zonder ondernemers en overheid – dan zien 

we de volgende hoofdtypen initiatieven: 

(1) Windcoöperaties  

(2) Zonnecollectieven: zonne(project)coöperaties, wijkinitiatieven, collectieve inkoopacties  

(3) Nieuwe Nuts of lokale duurzame energiebedrijven 

 

Om deze initiatieven heen ontwikkelt zich een schil aan aanjagers, belangenbehartigers, 

koepelorganisaties, dienstverleners en kennisplatforms. Soms zijn dit zelf ook burgerinitiatieven, soms 

zijn dit initiatieven van overheden of maatschappelijke organisaties. Ook worden 

samenwerkingsverbanden aangegaan met gemeenten, bedrijven en de energiesector. Zuiver is deze 

indeling niet. Wind- en zonnecoöperaties zijn feitelijk ook lokale energiebedrijven.  Deze kennen 

echter een eigen ontwikkelingsdynamiek, waardoor het zinnig is ze als aparte categorie te zien.  

3.3 In vogelvlucht  

Burgerinitiatieven op gebied van energie zijn niet nieuw. Eind jaren tachtig, begin jaren negentig 

spoelde er al een stevige windgolf over Nederland heen. Burgers gingen in coöperatief verband 

windmolens bouwen en exploiteren met financiering door eigen leden. Inmiddels is het een gevestigde 

sector die al jaren renderend draait. Wel is sprake van aanzienlijke tegenwind.  

Lokale energiebedrijven, hier  nieuwe nuts genoemd zijn wel nieuw. In deze tweede coöperatieve golf 

gaan burgers, in coöperatief verband groene energie inkopen, leveren en zelfstandig opwekken in en 

voor de regio. Het gaat om meer dan windenergie. Ze willen 100% duurzaam en vaak ook 100% 

lokaal. Ze begeven zich hierbij op een markt die voorheen was voorbehouden aan de gevestigde 

energiesector. Sinds 2011 neemt het aantal nieuwe nuts snel toe.  

Zonnecollectieven richten zich specifiek op de ontwikkeling van zonneprojecten. Dit neemt 

verschillende vormen aan, zoals collectieve inkoopacties, wijkinitiatieven of als een project van een 

nieuw nutsbedrijf. In een aantal gevallen wordt een zonnecoöperatie opgericht, waardoor het 

onderscheid met een energiebedrijf niet altijd scherp te trekken is. De ontwikkelingen gaan razendsnel.  

Het aantal collectieve inkoopacties en zonneprojecten die klaar liggen op de tekentafel is niet meer te 

tellen. 

 

                                                      
26 Bijvoorbeeld projecten in kader van Nationale Energietransitie, Unieke Kansen Regeling, SDE+ , of regionale initiatieven 

zoals van het Gelderse netwerk van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen 

(http://duurzameenergiegelderland.wing.nl/kennis_en_inspiratie/Actorenkaart_Gelderland) 
27 Anne Stijkel pleit voor een andere indeling, waarin  niet de burger maar de ‘eindgebruiker’ (kleinverbruikers) de primaire 

drager is. Ook gemeenten en ondernemingen zijn eindgebruikers. Vanuit deze invalshoek staat de relatie tussen eindgebruiker 

en energiesector centraal. In dit essay staat de zelforganiserende macht van burgers (als empowerd niche) centraal. Gesprek 

11 juli en mail van Anne Stijkel 24 juli.    
28 Er bestaan verschillende invullingen van het begrip ‘burgerinitiatief’ of ‘burgerparticipatie’.  We volgen omschrijving van 

het WRR rapport Vertrouwen in Burgers dat over ‘maatschappelijke initiatieven’ spreekt. WRR Vertrouwen in Burgers, 

2012. Hein Albeda heeft het over derde generatie burgerparticipatie, waarbij hij ‘burgerparticipatie’ als: “activiteiten die 

bewoners en organisaties ondernemen om de ontwikkeling van, de besluitvorming over en de uitvoering van plannen van de 

gemeente te beïnvloeden. Ook gaat het om activiteiten die bewoners zelf ondernemen om vraagstukken in hun omgeving op 

te pakken”.  In: Albeda, H., In Actie met Burgers. Evaluatie van Burgerparticipatie (2009), overgenomen uit Gouman, J., De 

Energieke Burger, 2011.  

http://duurzameenergiegelderland.wing.nl/kennis_en_inspiratie/Actorenkaart_Gelderland
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4 Windcoöperaties   

 

 
 
 

 

[Niet alle logo’s zijn in de figuur opgenomen}  
 

 

4.1 De eerste coöperatieve golf: de windsector  

Een eerste coöperatieve golf spoelde eind jaren tachtig, begin jaren negentig over Nederland heen. 

Deze richtte zich op windenergie. Burgers namen het voortouw en gingen windmolens bouwen en 

exploiteren in coöperatief verband. Inmiddels is deze sector uitgegroeid tot een professionele en 

gevestigde sector.  

Op dit moment zijn er 15 middelgrote coöperaties actief en een aantal kleinere in dorpen of wijken, 

voornamelijk in de kustprovincies. De grootste - De Windvogel, Deltawind en Zeeuwind - hebben 

resp. 2200, 1300 en 1400 leden. “De huidige betekenis van windcoöperaties is wat betreft de directe 

bijdrage die ze leveren aan de duurzame energievoorziening gering”, stelt Loes van Loenen in haar 

afstudeerscriptie vast. Hoewel gedateerd, zal het algemene beeld niet veel veranderd zijn.   

 
Windcoöperaties bezitten gezamenlijk zo’n 6% van het totaal aantal geplaatste windmolens in 

Nederland. Het vermogen van deze windmolens is gezamenlijk 36 MW, wat neerkomt op 5,7% van het 

totaal aantal geplaatst windvermogen. Windcoöperaties zijn in totaal verantwoordelijk voor de productie 

van 4,2% van het totale aanbod Nederlandse windenergie (situatie 2003; meer recente informatie 

nodig)
29

. 

 

De meeste coöperaties zijn eind jaren tachtig, begin jaren negentig opgericht met Noordenwind en 

Kennemerwind als oudste (beide uit 1986). In 2011 zijn er twee windcoöperaties bijgekomen: het 

Limburgse Zuidenwind
30

 en De Windcentrale (2011)
31

. Er zijn een aantal kleinschalige wijkprojecten, 

                                                      
29 Voor een beschrijving van de sector zie L.G.M. van Loenen Vechten voor Windmolens, Over windcoöperaties in 

Nederland, scriptie Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit Utrecht, 2003. Actualisering is nodig. 
30

 Zuidenwind: www.zuidenwind.org 
31

 Windcentrale, voorheen Ener.coop: http://windcentrale.nl. Bij de Windcentrale kunnen burgers mede-eigenaar 

worden van een windmolen door aankoop van één of meerdere ‘winddelen’. De oprichters, twee jonge 

ondernemers, werken samen met Deltawind aan een eerste windproject op Goeree Overflakkee en overwegen de 

aankoop van een bestaande molen. Voor de ontwikkeling van dit model heeft de Windcentrale een financiële 

bijdrage ontvangen van Stichting DOEN, de Rabobank en een Green Deal. 

http://windcentrale.nl/
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zoals Vogelwijk Energiek Den Haag (2010) dat een bijna afgeschreven molen van Eneco nieuw leven 

heeft ingeblazen
32

. In de bijlage is een overzicht opgenomen.  

De sector is goed georganiseerd. De landelijke vereniging Organisatie voor Duurzame Energie (Ode) 

is in 1979 opgericht om windcoöperaties en dorpsverenigingen te ondersteunen
33

. De WindUnie, ook 

een coöperatie, vertegenwoordigt ca. 260 eigenaren van windturbines . Ze behartigen de “belangen 

van haar leden op de stroommarkt, bij lokale en landelijke overheden en biedt het ondersteuning bij 

opschaling en ontwikkeling van windenergieprojecten”
34

.  

4.2 Basismodel windcoöperaties 

De windcoöperaties zijn primair gericht op de productie van windstroom. De opgewekte stroom wordt 

verkocht aan een elektriciteitsbedrijf (en in langjarige contracten vastgelegd), die de stroom 

vervolgens leveren aan klanten.  

Het financieringsmodel is gebaseerd op leningen van de leden, aangevuld met leningen van banken, of 

investeringmaatschappijen. De coöperatie keert jaarlijks rente uit en lost de leningen in 10-15 jaar af. 

De ledenvergadering beslist over de hoogte van de rente.  De windcoöperaties bieden gemiddeld 

tussen de 5-6% rente
35

. Bij de Westfriese Wind Coöperatie (WWC) is de afgelopen jaren 6% rente 

uitbetaald,  bij de Coöperatie Windenergie Waterland (CWW) 5,5% in 2009. De resterende 

opbrengsten worden in nieuwe projecten geïnvesteerd, of beschikbaar gesteld als subsidie voor lokale 

projecten. Zo heeft de Westfriese Wind Coöperatie (WWC) tussen 2008 en 2011 € 105.000 euro 

subsidie uitbetaald voor zonnepanelen, zonneboilers, isolatiematerialen en warmtepompen
36

.  

De sector maakt zich al jaren hard voor zelflevering, directe stroomlevering aan eigen leden zonder 

tussenkomst van de energiemaatschappijen, BTW en energiebelasting. Dit is vooralsnog niet 

toegestaan onder de huidige elektriciteitswet. Sinds kort vinden de coöperaties nieuwe bondgenoten in 

de lokale energiebedrijven en exploitanten van zonneprojecten en is de lobby richting overheid en 

politiek sterk opgevoerd (zie verder)
37

.  

De nieuwe Windcentrale experimenteert ondertussen met een nieuw concept waarbij burgers hun 

eigen ‘winddeel’(of aandeel) aan stroom geleverd krijgen met administratieve tussenkomst van 

Greenchoice. Ze betalen alleen BTW en energiebelasting en niet de productiekosten
38

. De oprichters, 

twee jonge ondernemers, werken samen met Deltawind aan een eerste windproject op Goeree 

Overflakkee en overwegen de aankoop van een bestaande molen. Ze verwachten dat een rendement 

van 7% op ingelegd kapitaal haalbaar is. 

4.3 Nieuwe wind met forse tegenwind 

De windcoöperaties zijn mede onder invloed van het enthousiasme van de nieuwe windinitiatieven, de 

nieuwe nuts en zonnecollectieven – de tweede coöperatieve golf - aan het veranderen. 

Windcoöperaties gaan zich steeds meer als lokale energiebedrijf en dienstverlener profileren. 

Zeeuwind en Windvogel organiseren collectieve inkoopacties voor zonnepanelen
39

, de Windvogel 

steunt groepen in Amsterdam en Nijmegen met nieuwe windprojecten (Amstelvogel, Power to 

Nijmegen) en is landelijk een voortrekker voor de politieke lobby rond zelflevering. Deltawind werkt 

nauw samen met De Windcentrale. Een opvallend aantal nieuwe nuts wil met windprojecten aan de 

slag gaan. De windcoöperaties beschikken over een schat aan ervaring waar deze nieuwe loten aan de 

coöperatieve stam dankbaar gebruik van (kunnen) maken (zie verder onder nieuwe nuts). Het 

onderscheid met de nieuwe nuts – die we zo dadelijk bespreken - vervaagt hiermee. 

 

                                                      
32

 www.vogelwijkenergiek.nl 
33 Ode www.duurzameenergie.org. Lid van Ode: twaalf coöperaties met in totaal 6.000 particuliere leden: Coöperatieve 

Vereniging Onze Energie, Zeeuwind, Westfriese Wind Coöperatie, Waterland, U-Wind, Noordenwind, Meerwind, 

Kennemerwind, De Windvogel, Deltawind, De Eendragt, Zaanse Energie Koöperatie. 
34 WindUnie: www.windunie.nl. Andere belangenbehartigers zijn bijvoorbeeld: Nederlandse Wind Energie Associatie 

(NWEA).  
35 Zie Van Loenen voor gemiddelde rentepercentages in 2003. Dit zal verouderd zijn.  
36 www.wfr-wind.nl  
37 Zie Windvogel over zelflevering: http://www.windvogel.nl/actueel/. 
38 Zie http://windcentrale.nl  en voor heldere uitleg het webslog van Henri Bontebal: http://henribontebal.wordpress.com 
39 Zeewind: www.hetzoneffect.nl; Windvogel:  ledenkortingsactie MetdeZon: www.dewindvogel.nl.        

http://www.duurzameenergie.org/
http://www.windunie.nl/
http://www.wfr-wind.nl/
http://windcentrale.nl/
http://www.hetzoneffect.nl/
http://www.dewindvogel.nl/


Energieke Bottomup in Lage Landen 

A.M. Schwencke/ AS I-Search; 21 augustus 2012 Final  14 

 

De sector heeft echter ook met stevige tegenwind te maken. Wind op land is problematisch en even zo 

vaak aanleiding voor burgerinitiatieven gericht tegen plaatsing van windmolens. De feitelijk 

ontwikkeling zit op dit moment ‘door veel tegenwindactie’ al ruim 10 jaar op slot, constateert de 

Friese Vereniging Noordenwind dat elf molens in Noord-Nederland exploiteert. 

  
De tegenwindlobby houdt niet alleen nieuwe projecten tegen, maar ook de broodnodige vernieuwing  In 

de jaren 80 was Friesloand nog koploper. Het verzet tegen grootschalige windparken is vele malen 

groter (Noordewind)
40

.  

 

In het Overijsselse Dalfsen is al jaren de Stichting Dalfsen tegen Windmolens actief die bewoners wijst 

op schadelijke effecten voor de gezondheid, aantasting van het landschap, tegenvallende 

energieopbrengst etc. In de lege Drentse veenkoloniën waar boeren met Staatsbosbeheer werken aan 

een ‘windbos’ maken bewoners bezwaar, omdat de windmolens “inbreuk op de verlatenheid van het 

voormalige turfstekersgebied” maken 
41

. Andere voorbeelden zijn er te over
42

.  

Ook de jonge initiatieven krijgen hiermee te maken (zie verder onder nieuwe nuts). Het is de vraag of 

een tweede golf burgerinitiatieven rond wind van de grond gaat komen. Doorzettingsvermogen is dan 

ook één van de eigenschappen waar windprojectleiders in ieder geval over moeten beschikken, stelt P-

Nuts nuchter vast
43

.  

 

 Verdieping: trend- en marktanalyse coöperatieve windsector.  

4.4 Burgerparticipatie in grootschalige commerciële projecten 

We sluiten af met een specifieke vorm die niet onder de categorie windcoöperatie te vatten is, maar 

wel relevant  is met oog op participatie van burgers in windprojecten. Burgers kunnen – al dan niet in 

coöperatief verband participeren in grootschalige commerciële windprojecten op land of zee. Een 

bekend voorbeeld is het molenpark in  Kerkrade in Locht
44

, beheerd door Ecowind, dat omwonenden 

en andere geïnteresseerden de mogelijkheid biedt om te investeren in het project en groene stroom af 

te nemen
45

.  

Een ander voorbeeld is Zeekracht, een initiatief van Natuur&Milieu, in samenwerking met Stichting 

DOEN, Eneco en Meewind. Dit is in oktober 2010 is opgericht. Het heeft een expliciet politiek doel, 

namelijk “druk uit te oefenen op de politiek om meer werk te maken van windenergie op zee”
46

. De 

Zeekrachtstroom, 100% afkomstig van de Noordzee wordt geleverd door Eneco. Zeekracht is een 

coöperatie zonder winstoogmerk met 9500 participerende leden. Er is €700.000 beschikbaar gesteld 

aan investeringmaatschappij Meewind voor investering in een windpark in België
47

.  

 

 Verdieping: overzicht omvang kapitaal dat op deze manier vrijgemaakt worden voor 

investeringen in duurzame energie.  

  

                                                      
40 Noordenwind www.noordenwind.org 
41 Volkskrant 17 maart 2012, De Eindeloze Horizon wijkt voor Windmolens, Ana van Es.  
42 Opvallend is dat deze tegenwindlobby wereldwijd aan kracht wint. In Australië zijn de eerste windmolen zieken inmiddels 

gesignaleerd. Zie: Trouw 18 mei 2012,  De windmolenziekte bestaat wel in Australië, maar niet in Europa,  Joop Bouma. 
43 P-NUTS: Nederland op lokale energie We maken het nog mee 2011.  
44 www.ecowind.nl   
45 Greenchoice neemt gedurende tien jaar voor een vaste gegarandeerde prijs alle stroom van windpark af, en biedt 

participanten de mogelijkheid om rechtstreeks en tegen een aantrekkelijk tarief stroom af te nemen van de windturbines. In 

dit geval is er geen sprake van directe zelflevering.  
46 Zeekracht: http://zeekracht.nl 
47 Jaarverslag Natuur en Milieu 2011.  

http://www.noordenwind.org/
http://www.ecowind.nl/
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5 Zonne-initiatieven  

 

 
 

5.1 Collectieve zonnekoorts  

Een tweede type energie-initiatieven is primair gericht op de zon. Collectieve inkoop acties en dalende 

prijzen  brengen zonnepanelen binnen handbereik. In specialisten jargon: grid parity is bereikt. “Er 

waart een genadeloze zonnekoorts door het land”, constateert Peter Segaar van PolderPV die de 

ontwikkelingen in de zonnesector als jaren op de voet volgt. “De Nederlandse bevolking niet meer 

(tegen) te houden . Die zonnepaneeltjes gaan er komen, als het niet linksom gaat komen ze d'r 

rechtsom”
48

. 

PolderPV houdt – voor zover mogelijk - een overzicht bij van landelijke zonne-initiatieven
49

. Op de 

website staan tegen de honderd initiatieven  gemeld. Een aantal staat inmiddels ook op de website van 

HIER Opgewekt.  

 

 
 

We onderscheiden verschillende typen zonne-initiatieven: wijkinitiatieven, landelijke collectieve 

inkoopacties en de zonne(project)coöperaties. Ook staan we stil bij een aantal vernieuwende creatieve 

constructies die zich rond zonneprojecten aan het vormen zijn.  

                                                      
48 PolderPV:  http://www.polderpv.nl/nieuws_PV94.htm#31mei2012_CBS_2011_1st_result (bijgewerkte data: 31 mei 2012);  
49 Polder PV, landelijk overzicht van inkoopacties: http://www.polderpv.nl/inkoopacties_Nederland.htm  

http://www.polderpv.nl/nieuws_PV94.htm#31mei2012_CBS_2011_1st_result
http://www.polderpv.nl/inkoopacties_Nederland.htm
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5.2 Wijkinitiatieven  

Beter een paneel op je dak, dan geld op de bank; qua rendement levert het meer op. Steeds meer 

burgers nemen zelf initiatief om een zonnepaneel te plaatsen.  Dalende prijzen  brengen zonnepanelen 

binnen handbereik voor individuele huiseigenaren met een geschikt dak.  

Op een aantal plekken in Nederland zijn buurten, wijken en andere collectieven krachten gaan 

bundelen. Zonnehoven in Deventer is als één van de eerste wijkinitiatieven gestart in 2008. “De start 

van een echte grassroots beweging” vindt Segaar.
50

 Er liggen inmiddels 800 panelen op daken van 

huizen en scholen
51

.  Meer wijken zijn gevolgd, zoals het Soesterkwartier in Amersfoort. In dit type 

wijkprojecten speelt de versterkte samenhang van de buurt en gezelligheid een belangrijke rol. Vaak 

gaan deze groepen ook op andere terreinen samenwerken (bijvoorbeeld moestuinen, auto delen), 

constateert Jürgen van der Heijden, die zelf actief was betrokken bij de initiatieven in Amersfoort, 

Castricum en Zwolle
52

.  

Vergelijkbare samenwerkingsverbanden ontstaan rond bedrijfsverzamelgebouwen en Vereniging van 

Huiseigenaren. Zo heeft de Amsterdamse broedplaats voor kunstenaars “de grootste zonne-

energiecentrale van Noord Holland” op eigen dak gerealiseerd
53

. Op allerlei plekken in Nederland 

bestaan plannen, van Vereniging voor Huiseigenaren, woningbouwcoöperaties, etc.  

5.3 Collectieve inkoopacties  

Behalve burgers organiseren een groot aantal andere partijen collectieve inkoopacties. Het grote 

vliegwiel was de WijWillenZon-actie, een initiatief  van het landelijke Urgenda en de Betere Wereld. 

Dit koppelde bereidwillige kopers aan 50.000 vooraf ingekochte Chinese panelen
54

. Dit heeft een 

indrukwekkend kettingreactie in gang gezet. We zien een explosie aan landelijke collectieve 

inkoopacties, georganiseerd door landelijke organisaties zoals Natuur en Milieu (ZonZoektDak)
55

 en 

Vereniging Eigen Huis (123Zonnenergie)
56

 of wind- en nieuwe energiecoöperaties zoals Zeeuwind 

met ZonEffect, de Windvogel met MetdeZon, Zutphense Energie Transitie met SolarBlitz.  

Vrijwel alle gevestigde energieleveranciers bieden pakketen met aantrekkelijke kortingen aan (Nuon, 

Eneco (Zon&Zeker), EnergieNL en andere energiebedrijven. Zonnepaneelacties fungeren hier als een 

vorm van klantenbinding.  

 

Het basismodel voor dit type acties kan verschillen. WijWillenZon heeft een risico genomen door een 

grote hoeveelheid panelen op voorhand in te kopen
57

.  Bij de meeste andere acties schrijven mensen 

zich vooraf in en gaan de initiatiefnemers over tot aankoop van panelen bij voldoende animo. De prijs 

ligt hier niet op voorhand vast.  

5.4 Zonnecoöperaties: zonnecentrales en - parken  

Niet iedereen beschikt over een geschikt eigen dak  en een toenemend aantal partijen ontwikkelt 

projecten waarbij zonnepanelen van burgers elders geplaatst worden, op daken van grote 

boerenstallen, opslagloodsen, gemeente- of bedrijfsgebouwen of op land (zonnetuinen). Eigendom en 

locatie zijn hier gescheiden.  

 

 

                                                      
50 Zonnehoven: www.zonnehoven.nl;  800 zonnepanelen in Deventer wijk de Hoven / de Worp: 

http://www.youtube.com/watch?v=dMuDZedq5CI  
51 Zonnehoven: www.zonnehoven.nl; Zie ook: Zonnehoven legt 800 zonnepanelen in Deventer wijk de Hoven / de Worp: 

http://www.youtube.com/watch?v=dMuDZedq5CI  
52 Persoonlijk gesprek juli 2012. Themacafé Rio aan de Maas, 31 mei 2012. themacafé Hoe sticht je een lokaal duurzaam 

energiebedrijf op? Ervaringen uit de praktijk. Van der Heijden werkt als consultant bij AT Osborn. Zie ook: Van der Heijden, 

Productie door de Burger, democratischer dan de volksvertegenwoordiging, 2011 en Van der Heijden, J., R. van Dam, R. 

van Noortwijk, I. Salverda, I. van Zanten (red.), Experimenteren met burgerinitiatief, Van Doe-het-zelf naar Doe-het-Samen 

Maatschappij, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties. Persoonlijk gesprek.  
53 www.xpositron.nl; de zonnecentrale zal voorzien in ongeveer 90% van de elektriciteitsbehoefte. O.a lening van de Triodos 

bank, een subsidie van SenterNovem.  
54 Bron SolarPV: nagaan bij Urgenda.  
55 Stichting Natuur en Milieu www.zonzoektdak.nl 
56

 Vereniging Eigen Huis www.123zonne-energie.nl  
57

 WijWillenZon, Marjan Minnesma..  

http://www.zonnehoven.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=dMuDZedq5CI
http://www.zonnehoven.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=dMuDZedq5CI
http://www.xpositron.nl/
http://www.zonzoektdak.nl/
http://www.123zonne-energie.nl/
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De coöperatie is een populaire rechtsvorm bij dit type projecten. “Wat kan daar beter voor dienen dan 

de oude, vertrouwde Coöperatieve Vereniging”, stelt HesselnEnergie
58

, dat zich net als De Zonvogel
59

, 

de Achterhoekse Zonneenergie Coöperatie
60

 richt op de grotere zonne-energieprojecten. De scheidslijn 

met nieuwe energiecoöperaties – de nieuwe nuts - is niet altijd scherp te trekken. Dit is zeker het geval 

bij een bedrijf als Zoneco (als enige een B.V.) dat de stroom van een zonne-energiepark op voormalige 

vuilstortplaats in Lochem
61

 ook zelf wil leveren aan haar klanten.  

Vaak wordt een coöperatie opgericht met oog op het beheer van een bepaald project, zoals bij het 

ondernemerscollectief  Xpositron en Zon op School in Amersfoort
62

.  

 

Nieuwe projectontwikkelaars en dienstverleners zijn actief op deze markt voor ‘gebundelde 

zonnekracht’, zoals SolarGreenpoint, Zonnefabriek of 4New Energy Systems dat aan een Nijmeegs 

Zonnepark werkt (met Liander)
63

.  Zon op Nederland
64

, een dienstverlenende coöperatieve vereniging 

die gespecialiseerd is in ‘zon op andermans dak’ projecten. Dit initiatief is gegroeid uit een 

burgerinitiatief in Amsterdam Noord: Zon op Noord. Deze ervaring wordt nu ingezet voor een 

projecten elders, bijvoorbeeld in Castricum:  Zon op Castricum.  

5.5 Basismodel en creatieve financieringsconstructies  

Het basismodel voor zonne-projecten is vergelijkbaar met de windprojecten. Leden financieren de 

projecten met leningen of aandelen en worden daarmee mede-eigenaar van de zonne-installatie. Het 

ideaal is dat diezelfde leden dan ook de eigen stroom zelf kunnen gebruiken (zelflevering). Fiscale en 

wettelijke beperkingen rond saldering en zelflevering beperken de mogelijkheden en het financiële 

rendement van projecten. Een stevige lobbyoffensief is ingezet om de mogelijkheden voor collectieve 

zelflevering te verruimen (zie verder).  

Ook zonder zelflevering zijn rendabele modellen mogelijk, stelt bijvoorbeeld ZonopNederland
65

. 

Gemeenten, scholen of andere instellingen stellen hun dakoppervlak beschikbaar, waarop particulieren 

zonnepanelen laten plaatsen. De uitgespaarde energiekosten van de instellingen gaat retour (met kleine 

opslag) naar de burgers die zo hun panelen terugverdienen (een vorm van administratieve saldering). 

Het Amsterdamse WijKrijgenKippen experimenteert met verschillende typen zelfleveringsmethoden 

en participatiemodellen: ‘via de voordeur’ of ‘via de achterdeur’ met vrolijke namen zoals 

EnergievanBoerenBuur, BedrijfZoektBuur, Herman de stroomverdeler, de methode Mirjam en de 

verlengssnoer methode
66

. Ze zijn hun krachten aan het bundelen met andere partijen (zie 

Maatschappelijk Middenveld).  

 

De rol van Greenchoice en Alliander is opvallend. Greenchoice werkt actief mee aan ontwikkelen van 

huur, leen en koopconstructies. Beide nemen actief posities rond zelflevering (zie verder). 

Greenchoice is zich naast energieleverancier ook steeds meer als administrateur en intermediair aan 

het ontwikkelen (zoals ook bij de Windcentrale).  

5.6 Voorbeeld: ENERGIE van BoerenBuur 

ENERGIE van boerENbuur projecten zijn aansprekende vroege voorbeelden van creatieve 

financierings- en participatiemodellen. Het zijn “machtsdoorbrekende initiatieven”, stelt 

initiatiefneemster Anne Stijkel
67

, gericht op “systeeminnovaties”. Met de projecten worden de 

(on)mogelijkheden van bestaande wet- en regelgeving verkend, getoetst en uitgedaagd. 

                                                      
58

 www.hesselnenergie.nl   
59

 www.zonvogel.nl  
60

 http://azec.nl 
61

 www.zoneco-energie.nl 
62 Het voorbeeld van het Soesterkwartier in Amersfoort wordt beschreven in Van der Heijden, Productie door de Burger, 

democratischer dan de volksvertegenwoordiging, 2011 
63 Pilot project Liander Zonnepark Nijmegen: http://www.4-newenergy.nl/zonne-energie-voor-iedereen  
64 www.zonopnederland.nl/ . Eric de Lange, gesproken juli 2012.   
65

 Gesprek ZonopNederland, Eric de Lange, 26 juli 2012.  
66

 Informatie bij Anne Stijkel, namens andere initiatiefnemers WijKrijgenKippen; anne@wijkrijgenkippen.nl.  
67

 Persoonlijk gesprek 11 juli, email 24 juli 2012.   

http://www.zonvogel.nl/
http://www.4-newenergy.nl/zonne-energie-voor-iedereen
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Anne Stijkel is een van de voorvrouwen van het Amsterdamse leer- en doe project WijKrijgenKippen 

en het landelijke P-Nuts en zet zich al jaren in voor verbinding van stad en ommeland. Ze is in de hoek 

van de ‘voedsel- en landbouwtransitie van onderaf’ een goede bekende.   

 

In de eerste versie van BoerenBuur projecten 

financiert een boer een zonnecentrale op zijn dak 

met een voorinvestering van  zijn ‘buren’. In een 

vroege versie van het model investeren de buren a 

€250 euro in ruil voor waardebonnen ter waarde 

van €300 Euro voor producten en diensten van het 

bedrijf
68

. Een creatieve ruilhandel: stroom voor 

voedsel.  

Sinds de aftrap in september 2008 op 

Stadsboerderij Almere Henricushoeve is het 

project zelforganiserend en zelfdragend; er zijn 27 

boerderijen actief betrokken verspreid over het land. In versie 2.0 Energie van BoerENBuur investeren 

de buren €3000 in ruil voor aandelen en levering van stroom (zelflevering). Greenchoice treedt op als 

administrateur en intermediair. De belastingdienst gaat niet akkoord met deze vorm van zelflevering; 

de investerende burgers zijn BTW en energiebelasting verschuldigd (zie ook model van De 

Windcentrale). Varianten van dit type samenwerking zijn in ontwikkeling, bijvoorbeeld tussen zzp’rs 

met geld zonder dak en buren zonder geld met dak (BdrijfenBuur). Kern is steeds dat eigendom en 

locatie verschillen.  

 

 Verdieping: trend- en markt analyse zonne-initiatieven, systematische analyse van 

verschillende financiële – en participatiemodellen. Rol van de energiesector, zoals  

Greenchoice en Alliander.  

 

  

                                                      
68 http://www.boerzoektbuur.nl/. Persoonlijk gesprek Anne Stijkel 11 juli 2012.   

http://www.boerzoektbuur.nl/
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6 De Nieuwe Nuts  

 

 

 
 
NB Niet alle logo’s zijn in de figuur opgenomen. 

 

6.1 De nieuwe coöperatieve golf: Nieuwe Nuts 

De Nieuwe nuts zijn een nieuwe loot aan de coöperatieve stam. Nieuwe nuts
69

 zijn (formeel 

geregistreerde) lokale duurzame energie bedrijven of lokale energiecoöperatie die zich richten op een 

of meer van de volgende activiteiten:  

(1) collectieve inkoop van groene energie,  

(2) lokaal opwekken van groene stroom of gas,  

(3) levering aan lokale gemeenschap,  

(4) financiering van en/of participatie in de duurzame energieprojecten,  

(5) energiebesparing bevorderen in de gemeenschap
70

.  

 

Het belangrijkste onderscheid met wind- en zonnecoöperaties is dat de nieuwe nuts een bredere 

doelstelling hebben (niet aleen wind of zon) en daarnaast vaak ook handelen in energie: ze kopen in en 

leveren aan klanten.  

                                                      
69 Rapport Nieuwe Nuts, duurzame bronnen en lokale business, integrale versie (April 2008): www.nieuwenuts.nl.  De term 

Nieuwe Nuts is geïntroduceerd door het InnovatieNetwerk (project Nieuwe Nutsinfrastructuur) en omvat in deze kringen, 

behalve burgerinitiatieven, ook andere lokale initiatieven van ondernemers of gemeenten. Wij zijn primair geïnteresseerd in 

de door burgers geleide initiatieven. Definitie: De Nieuwe Nuts … is een volledig duurzame nutsvoorziening gebaseerd op de 

plaatselijk beschikbare kwaliteiten. Dit met participatie van direct belanghebbenden en versterking van de lokale economie” 
70 We volgen hier de definitie van AgentschapNL in: Kracht uit Eigen Energie, Gemeenten en lokale duurzame 

energiebedrijven, Brochure juni 2010. Het P-Nuts Boek bakent deze definitie nog verder af: met ‘lokaal’ betekent dat bron, 

productie en afnemer binnen een straal van 60 kilometer plaatsvindt, ‘Bedrijf’ dat er  meerdere afnemers zijn en met 

‘duurzaam’ dat gebruik maakt van “eeuwige bronnen”, zon, wind, aardwarmte en biomassa en het bedrijf niet uitsluitend op 

winst is gericht”. P-NUTS: Nederland op lokale energie We maken het nog mee (2011)  http://www.p-nuts.nu/boek-p-nuts-

nederland-op-lokale-energie. 

http://www.nieuwenuts.nl/
http://www.p-nuts.nu/boek-p-nuts-nederland-op-lokale-energie/
http://www.p-nuts.nu/boek-p-nuts-nederland-op-lokale-energie/
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De Nieuwe Nuts ontstaan op initiatief van burgers, ondernemers, overheden of combinaties daarvan. 

Wij zijn primair geïnteresseerd in de echte burgerinitiatieven, waar burgers de primaire aanjagers en 

dragers zijn. Dit sluit niet uit dat partnerschappen aangegaan worden met gemeenten en/ of 

ondernemers.  

6.2 Een eerste schifting: koplopers en groentjes 

Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de ‘energiebedrijven’ en een eerste schifting is te maken op 

basis van ontwikkelingsfase. Sommige initiatieven bestaan uit plannen, anderen zijn net gestart, een 

aantal koplopers is al een paar jaar bezig.  

 

Op dit moment staan er 19 lokale energiebedrijven geregistreerd bij een notaris, dus met statuten, als 

coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk (met uitgestelde aansprakelijkheid) of als stichting
71

. 

Nog zeker 18 ‘groentjes’ staan in de startblokken en daar komen wekelijks initiatieven bij. Zo bestaan 

er vergaande plannen voor oprichting van een lokaal energiebedrijf in Wageningen, Weert, Bergen, 

Rotterdam Blijdorp, Amsterdam, Oosterhout, Deventer, Haarlem, Exeterzand, Utrecht en Leiden.   

Er bestaan daarnaast nog vergevorderde plannen voor regionale energiebedrijven in Flevoland en 

Dordrecht: De-On
72

 en de Energie Coöperatie Dordrecht
73

. Hier trekken provincies, gemeenten, 

Alliander en energie- en afvalbedrijf HVC de kar. Dit zijn strikt gesproken geen echte 

burgerinitiatieven, al kan participatie van burgers er wel deel van uitmaken.  

 

De initiatieven - voor zover bekend tot juni - staan opgenomen in overzichtstabel in de bijlage. Op de 

website van HIER OPgewekt zijn inmiddels alweer nieuwe namen verschenen. 

 

Opvallend is de versnelling van het aantal nieuwe nuts vanaf midden 2011. De toon is gezet op de 

Waddeneilanden door Texel in 2007 en Ameland in 2009. Daarna volgden Onze Energie in 

Amsterdam (2009), Noord Hollandse Energie Combinatie (2010) en een reeks anderen, met de 

voorlopige hekkensluiters Zutphense Energietransitie (juni 2012) en Energiebedrijf Olympisch gebied 

(juli 2012). Het aantal nieuwe nuts neemt snel toe. En dat is opmerkelijk.  

 

De nieuwe nuts verschillen daarnaast in omvang. De twee superpowers uit het Noorden zijn Texel 

Energie met 3000 leden en 4000 klanten (niet alle klanten zijn lid) en Grunneger Power met 3500 

leden. Grunneger Power, al lang actief als regionale aanjager opereert sinds april 2012 ook als 

energiebedrijf. Het aantal klanten voor levering van energie is nog gering. Texel Energie is de 

onbetwiste koploper. DeA en NHEC hebben elk ongeveer 500 leden, Lochem Energie, Onze Energie, 

Thermobello en Energie Dongen rond de 200. Calorie en Energie Coöperatie Noordseveld rond de 50. 

EnergieU – formeel nog geen energiebedrijf - heeft 260 leden. Het wil uitgroeien tot een volwaardig 

energiebedrijf.  

 

6.3 Basismodel: Lokale groene energieleveranciers  

Alle energie coöperaties willen zelfstandig lokaal stroom en gas produceren. In veel gevallen is het 

nog niet zover en “Totdat we zelf stroom opwekken, kopen we als collectief groene stroom en gas in”, 

meldt Onze Energie uit Amsterdam. Dat geldt ook voor de meeste andere energiecoöperaties. 

Bij een aantal nieuwe nutsbedrijven is de collectieve inkoop en levering van groene energie op dit 

moment het  belangrijkste deel van hun werkzaamheden. Coöperaties zoals Zeenergie, Reggestroom, 

de Groene Reus en 100% Eemstroom opereren feitelijk als lokale groene energieleverancier. Ook 

Texel Energie, Amelander Energie Coöperatie, de Noord Hollandse Energie Coöperatie en  Lochem 

Energie die wel eigen energie produceren, kopen een groot deel van hun energie elders in. Grunneger 

Power koopt alleen lokaal in:  

 

                                                      
71 AgentschapNL geeft een handzaam overzicht van mogelijke rechtsvormen. In: Kracht uit Eigen Energie, Gemeenten en 

Lokale Durzame Energiebedrijven, Bochure juni 2010.   
72 DE-On: http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/duurzaamheid/beleid/duurzaamheid-en-energie/duurzame-energie-en-ontwi/  
73 Energie Coöperatie Dordrecht, http://p-nutsnrg.blogspot.nl/2011/04/31-maart-2011-lokaal-energiebedrijf.html 

http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/duurzaamheid/beleid/duurzaamheid-en-energie/duurzame-energie-en-ontwi/
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De energie die we gebruiken komt van dichtbij. We verhandelen geen groene stroom die bijvoorbeeld in 

een ander land bij een bestaand windmolenpark wordt opgekocht. De windmolens en zonnecellen zijn 

aan te wijzen en je kunt ze dagelijks tegenkomen. De energie wordt iets van ons allemaal. Iets waar we 

ook allemaal in gelijke mate van profiteren
74

.  

 

Onder het motto – samen staan we sterk – bedingen deze coöperaties gunstige prijzen voor hun 

klanten (en leden).   

Greenchoice is hofleverancier, met Trianel als goede tweede. Daarnaast begeven ook Anode Energie 

en De Vrije Energie Producent (DVEP)/ Qwint Energy uit Hengelo zich op deze markt. DVEP koopt 

stroom in glastuinbouwers (WKK), agrarische bioinstallaties en eigenaren van windturbines en levert 

aan Reggestroom
75

. CALorie en AmsterdamEnergie kopen op hun beurt stroom in bij NHEC. Wie de 

Nieuwe Nuts als regionale  front-offices van een van deze landelijke leveranciers ziet, wordt streng 

terecht gewezen. We zullen zien dat veel Nieuwe Nuts zijn ontstaan uit ongenoegen met de 

marktmacht van de grote leveranciers. Het gaat juist om meer autonomie als ‘gebruiker’ in relatie tot 

gevestigde spelers op de energiemarkt. De nieuwe nutsbedrijven zijn nieuwe spelers op de 

energiemarkt, mogelijk door de liberalisering van deze markt. Ze zijn nog klein maar dagen met hun 

aanwezigheid de bestaande machtsverhoudingen uit. Hoe zich dat gaat ontwikkelen is de vraag.  

 

 Verdieping: impact van nieuwe groen leveranciers op de energiemarkt.  

6.4 Basismodel: Lokale Duurzame Energie 

Op langere termijn is het zelfstandig opwekken van stroom en gas het ideaal: 100% duurzaam en 

100% lokaal (Reggestroom), groene stroom en gas als streekproduct! (ADEM Houten).  

 

Zonne-energie projecten zijn het eenvoudigste te realiseren en 

veel nieuwe energiecoöperaties zetten hun kaarten dan ook 

eerst in op zon. Ze volgen hierin het voorbeeld van de zonne- 

coöperaties zoals de Zonvogel, waarbij de nieuwe nuts naar een 

breder productieaanbod streven: ook andere energiebronnen 

komen in aanmerking. Het kleine ADEM Houten heeft 

bijvoorbeeld vergaande plannen voor de renovatie van een 

waterkrachtcentrale. (Hierin toont zich de hand van een 

bekende energie-expert: Ad van Wijk, voormalig directeur van Ecofys en Econcern). Elders liggen 

plannen klaar voor wind, biovergisting, warmtelevering of geothermie. Opvallend is dat de meeste 

aandacht lijkt uit te gaan naar stroomopwekking. Groen gas blijft nog een wat ondergeschoven kindje.  

 

Er is opvallend veel animo voor windprojecten. Zowel het Utrechtse EnergieU als Onze Energie uit 

Amsterdam Noord zetten stevig in op wind. “Wind is momenteel de meest efficiënte manier om lokaal 

duurzame energie op te wekken”, stellen ze vast. Rendementen van 5 tot 6% op ingelegd geld is 

haalbaar, bewijzen de oudere windcoöperaties al jaren. Onze Energie, ‘hét lokale duurzame 

energiebedrijf van Amsterdam’, wil met steun van Stichting DOEN zeven windmolens plaatsen, 

waarmee minimaal 8.000 huishoudens van Amsterdam, ongeveer 20% van het aantal huishoudens in 

Amsterdam Noord van energie kunnen worden voorzien. In Amsterdam zijn verschillende organisaties 

krachten aan het bundelen rond een Amsterdamse Wind(st) Deal
76

. 

Niet iedereen is daar gelukkig mee. Net als de windcoöperaties steekt ook hier veel tegenwind op. De 

eerste ingezonden brief van een geërgerde medeburger over EnergieU heeft de Volkskrant al bereikt. 

Hij vreest dat “tienduizenden Utrechters last zullen krijgen van de niet geringe geluidsoverlast en 

psychedelische slagschaduw” en moppert dat “een kleine vereniging van milieuverbeteraars zich 

                                                      
74

 www.grunnegerpower.nl   
75 DVEP: http://devrijeenergieproducent.nl/. Qwint: http://qwint.nl/. Reggestroom is gestart als burgerinitiatief onder de naam 

Coöperatieve Duurzame Energie Hellendoorn. Sommigen zien Reggestroom als front-office van DVEO/ Qwint.  Helemaal 

duidelijk is niet hoe de verhoudingen liggen.  
76 Lokale Wind Deal: Wij Krijgen Amsterdamse Wind(st), 31 mei 2012. Informatie bij penvoerder: Dr. Anne Stijkel,  

http://devrijeenergieproducent.nl/
http://qwint.nl/
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profileert als vertegenwoordiger van de energiebewuste burger”
77

. Ook Onze Energie uit Amsterdam 

Noord heeft met toenemende weerstand van wijkbewoners te maken
78

.  

Het business- en financieringsmodel voor duurzame energieprojecten is vergelijkbaar met de zon- en 

windcoöperaties. Projecten worden gefinancierd met leningen van leden, opbrengsten uit bestaande 

projecten en eventuele marges op inkoop en levering van groene stroom. Leden zijn collectief eigenaar 

van de installaties. Ook hier zijn interessante nieuwe businessmodellen in ontwikkeling die de moeite 

waard zijn om meer systematisch te onderzoeken
79

. De verwachting is dat verruimde mogelijkheden 

voor zelflevering hierin een versnellende rol zal spelen (zie verder).  

  

 Verdieping: trend- en marktanalyse nieuwe nuts sector, ambities, realisatie duurzame 

energieprojecten.  

 

Conclusie,  

We zien een snelle opkomst van nieuwe spelers op de energiemarkt. Ze willen duurzame en lokale 

energie produceren én leveren. Burgers nemen het voortouw. Hierdoor verandert de relatie tussen 

‘energiegebruiker’ als ‘energieconsument’, leveranciers en producenten. Men spreekt wel over het 

ontstaan van een nieuwe categorie ‘prosumenten’ (of een nieuwe empowered niche) die de bestaande 

verhoudingen op scherp kan gaan stellen. De vraag is: kunnen deze kleine nieuwe nuts gezamenlijk tot 

een doorbraak op terrein van duurzame energie leiden?    

                                                      
77 Volkskrant 20 maart 2012. Opinie en debat, Brief van de Dag Sjaak Ipenburg: Altijd Aanwezige Reuzenwieken..  
78 Gesprekken met een direct betrokkene. Heeft onlangs lidmaatschap opgezegd omdat hij niet eens is met fixatie op wind.   
79 Jan Jonker i.s.m. Marloes Tap, Tim van Straaten , Radboud Univiersiteit Nijmegen geeft een eerste aanzet in: Nieuwe 

Business Modellen, een exploratief onderzoek naar veranderende transacties die meervoudige waarde creeëren, 2012.   
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7 Nieuwe Energie in het Maatschappelijk Middenveld 

 

 
 

7.1 Veranderend Landschap  

De bottomup energiebeweging komt in een nieuw stadium aan. Niet alleen explodeert het aantal 

energiebedrijven (de Nieuwe Nuts), en raast er zonnekoorts over het land, er zijn ook een toenemende 

aantal steunpunten, dienstverleners en belangenbehartigers in het veld actief. Steeds meer stemmen 

pleit voor verzakelijking en opschaling. Er is sprake van nieuwe dynamiek in het maatschappelijk 

middenveld.  

 

Op het huidige speelveld zijn de volgende type spelers actief: 

1. Zelforganiserende netwerken en platforms (vaak de aanjagers) 

2. Maatschappelijke organisaties  

3. Formele belangenbehartigers richting politiek en overheid 

4. Zakelijke dienstverleners, projectontwikkelaars en financiële dienstverleners 

 

Het speelveld wordt in belangrijke mate bepaald door de politieke en beleidscontext. Deze bepaalt de 

randvoorwaarden waarbinnen particuliere initiatieven ontstaan en ontwikkelen. Een uitgebreide 

analyse en beschrijving van dit terrein is in dit beperkte kader niet mogelijk. Daarvoor gebeurt er 

teveel…en misschien tegelijkertijd te weinig.  

In dit essay richten we de aandacht op de spelers van de bottomup beweging zelf en de 

overkoepelende schil van belangenbehartigers die daaruit aan het ontstaan is.  Meer gevestigde 

instanties nemen het stokje over van charismatische aanjagers van het eerste uur. Of dat wenselijk is 

valt te bezien. Daadkrachtig bottomup enthousiasme is gemakkelijk dood te knuffelen in knellende 

structuren, werkgroepen, regels en procedures. Tegelijkertijd maakt het krachtenbundeling richting de 

politiek mogelijk. Er zijn verschillende vormen van samenwerking aan het ontstaan.  

 

Krachtenbundeling is broodnodig stelt Wijnand Duyvendak
80

 in zijn nieuwe boek Groene Optimisme.   

                                                      
80 Duyvendak, W., Het Groene Optimisme, Het Drama van 25 jaar Klimaatpolitiek, 2011. P 334.  
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Zonder moderne machtsvorming en een centrale rol voor de politiek, zal een energierevolutie niet 

slagen…. De uitdaging is om met de indrukwekkende waaier aan losse klimaatinitiatieven met de 

betrokken gemeenten, de groene bedrijven en milieuorganisaties samen macht op te bouwen om 

maatschappelijk voldoende gewicht in de schaal te leggen. Samenwerking is hiervoor wel een 

voorwaarde.  
 

Hij is het fundamenteel oneens met de “duurzame-doe-het-zelvers” die menen dat “de veelheid aan 

initiatieven als vanzelf zoveel kracht genereren dat de onderstroom op een dag bovenstroom blijkt te 

zijn geworden”. Structuurveranderingen moeten bevochten worden.  

 

In dit hoofdstuk introduceren we een aantal hoofdrolspelers en staan we stil bij hoe de politieke vuist 

van onderaf zich aan het vormen is.  

7.2 De hoofdrolspelers  

 

Zelforganiserende netwerken: aanjagers en informele belangenbehartigers 

De lokale initiatieven – zoals hiervoor beschreven - weten elkaar onderling te vinden. Ideeën en 

ervaringen worden informeel achter de schermen uitgewisseld. Daarnaast zijn er een aantal 

‘netwerken’ ontstaan die regionale of landelijke aanjagersfunctie vervullen en actief als collectief 

optreden als informele belangenbehartigers richting de politiek, overheden en marktpartijen. De 

netwerken rond Grunneger Power, WijKrijgenKippen/ P-NUTS en De Windvogel springen het meest 

in het oog.  

We staan hier kort stil bij het Amsterdamse Coöperatie Zuid: Wij krijgen Kippen. Dit “doe- en 

leerproject van het Innovatieprogramma Klimaatneutrale steden wil 50 lokale energieinitiatieven in en 

om Stadsdeel Zuid open source van de grond helpen” en “daarmee een “proces- en systeeminnovaties 

identificeren, bevorderen en daarover te communiceren”. De voorvrouwen, Pauline Westendorp en 

Anne Stijkel zijn we al tegengekomen Beide zijn actief betrokken geweest bij het Nieuwe Nuts 

Innovatie netwerk
81

. Uit hun koker stamt ook de jaarlijkse P-NUTS Awards uitreiking bedoeld voor 

‘pioniers die aantonen dat duurzaam energie opwekken allang mogelijk is’
82

.  Dit is een landelijk 

initiatief dat op 12-12-2012 een nieuwe ronde kent. Westendorp staat inmiddels op de Duurzame top 

100 van Trouw. 

WijKrijgen Kippen werkt nauw samen met andere initiatieven en organisaties, zoals De Windvogel, 

Amsterdamse energiecoöperaties, de (deel)gemeenten en energieleveranciers. In Amsterdam rond de 

nieuwe Windvisie, op landelijk niveau initiëren en coördineren ze samenwerkingsinitiatieven rond 

zelflevering (o.a Green Deal, zie verder).  

 

Maatschappelijke organisaties 

Stichting Urgenda, opgericht in 2007 is een actieve aanjager en steun voor regionale initiatieven. Hun 

“landelijk netwerk van zogenaamde 'regiospinners' … sporen duurzame initiatieven op en proberen 

verbindingen te leggen tussen deze initiatieven”
83

. De doelstelling is versnelling van de duurzaamheid; 

lokale energieprojecten maken daar onderdeel van uit. We zagen al dat de WijWillenZon actie een 

vliegwiel was voor lokale zonne-initiatieven.   

In juni 2012 is ook de landelijke campagne HIER Opgewekt
84

 van start gegaan, een initiatief van de 

HIER Klimaatcampagne en de Natuur en Milieufederaties met steun van Stichting DOEN en het 

Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij. HIER Opgewekt wil een “kennisplatform voor lokale 

duurzame energie opwekking” zijn. In juli is een informatieve website online gegaan en de provinciale 

milieufederaties hebben servicepunten ingericht om lokale initiatieven te ondersteunen.  

 

Formele Belangenbehartigers  

                                                      
81 Nieuwe Nuts: www.nieuwenuts.nl. Het Nieuwe Nuts Innovatie netwerk heeft een actieve rol gespeeld in de ontwikkeling 

van  het Nieuwe Nuts concept, al is niet helemaal duidelijk welke rol precies als aanjager van lokale energiebedrijven. 

Projecten zijn meer gericht op geïntegreerde woonwijken (duurzaam bouwen) en  gemeente-initiatieven. 
82 De eerste P-NUTS Awards zijn uitgereikt in 2010 door juryvoorzitters Herman en Herma Wijffels. Op 12 december 2012 

is de derde uitreiking gepland. 
83

 www.urgenda.nl  
84 HIER Opgewekt: www.hieropgewekt.nl. Gesprek 3 juli 2012 met Lot van Hooijdonk, Katrien Prins en Marieke Wegener.  

http://www.nieuwenuts.nl/
http://www.urgenda.nl/
http://www.hieropgewekt.nl/
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Krachtenbundeling richting de politiek vindt sinds juni 2011 plaats onder de vlag van E-Decentraal, de 

Vereniging Federatie Decentrale Duurzame Energie Nederland. Het ondersteunt daarmee de missie 

van Stichting ODE dat zich al sinds 1979 als belangenbehartiger van ‘burgers en coöperatieve 

zelfopwekkers vóór Duurzame Energie’ inzet. Ode drijft voornamelijk op de inzet van vrijwilligers en 

actieve leden, zoals de Windvogel en Noordenwind die zich in dit verband al jaren inzetten voor betere 

voorwaarden op gebied van zelflevering
85

.  Vertrekpunt voor E-Decentraal  is de constatering dat er 

“nog maar weinig koplopers in geslaagd [zijn] om een succesvol project te realiseren. Veel initiatieven 

lopen stuk op gebrek aan kennis, onzekerheid betreffende financiering en belemmeringen in wet- en 

regelgeving”. E-Decentraal wil “ervoor zorgen dat decentrale duurzame energie-initiatieven op een 

efficiënte en effectieve wijze gerealiseerd kunnen worden, een sterke lobby organiseren en de 

institutionele belemmeringen in de wet- en regelgeving en bij de financiering van projecten 

wegnemen”. 

 
Door samen te werken, kennis te delen en een gezamenlijke lobby op te zetten, is het mogelijk een stap 

verder te komen. Dan komen decentrale duurzame energie-initiatieven sneller en sterker van de grond 

en ontstaat er een effectieve spreekbuis naar de pers, politiek en rijksoverheid
86

’. 

 

Op gebied van kennisdeling werkt men samen met AgentschapNL en HIER Opgewekt. 

AgentschapNL financiert E-Decentraal uit Green Deal geld (zie verder). 

Het gehele speelveld heeft zich inmiddels aangesloten bij E-Decentraal: van De Windvogel, nieuwe 

nuts tot Greenchoice en Triodos Bank. Daarnaast zijn ook een aantal organisaties voor grootschalige 

duurzame energie projecten, zoals de Duurzame Energie Koepel, Cogen Nederland en 

brancheorganisaties vertegenwoordigd. Lidmaatschap staat alleen open voor rechtspersonen, waardoor 

de nadruk ligt op de nieuwe nutsbedrijven en minder op andere typen lokale energie-initiatieven. Dat 

deze meer aandacht verdienen wordt erkend.  

 

Een andere partij die zich als formele vertegenwoordiger opwerpt is: Stichting EnergieTransitie 

Nederland. SET-NL een “initiatief van een groeiend aantal lokale Energie Coöperaties die zich willen 

verenigen om de belangen van de kleinverbruikers goed te kunnen behartigen”. SET-NL streeft naar 

een Vereniging van Energiecoöperaties oprichten: de VEC (vrij naar het 17
e
 eeuwse VOC). ‘Lokaal zo 

klein mogelijk aan de achterkant - op provinciale en nationale schaal - zo groot als nodig’
87

.  

 

Dienstverleners  

Er is een dienstverlenende sector aan het ontstaan. De lokale milieufederaties hebben servicepunten 

opgezet. Lokale initiatieven gaan hun ervaringen breder delen, zoals De Windvogel, het Amsterdamse 

WijKrijgenKippen, Zon op Nederland. Daarnaast zijn partijen zoals ReLocal
88

, C8 foundation
89

 en 

consultancies
90

 actief op deze markt.  

Qurrent is een bijzondere loot aan deze stam. Het is 100% eigendom van Stichting DOEN. Hoewel het 

zich ‘energiebedrijf van de toekomst’ ('We Generate')
91

 noemt, profileert het zich vooral 

energiedienstverlener, gericht op ‘energiebesparing en energieopwekking bij klanten thuis, en 

versterking van de duurzame energieopwekking in de buurt’. Het speelt een actieve ondersteunende 

rol bij HIER Opgewekt en overheidsinitiatieven voor lokale energiebedrijven, zoals DE-On.   

 

                                                      
85

 Windvogel, Dick van Elk  
86

 E-Decentraal (www.e-decentraal.com); Werkplan 2011-2012: http://www.e-

decentraal.com/websites/pino_ANLelokaal/docs/Werkplan%20e-decentraal,%20februari%202012.docx1.pdf 
87

 SETNL: http://setnl.nl/ 
88

 RElocal, de coöperatieve vereniging van adviseurs voor lokale energie. http://relocal.nl/ 
89

 http://www.c8foundation.nl/;  
90

 Eversheds, Faasen (actief oprichting E-decentraal), AT Osborn (Jürgen van der Heijden. O.a Amersfoort, 

Zwolle en Casticum), e.a.  
91 Qurrent: www.qurrent.com. Stichting DOEN heeft begin dit jaar, samen met het Klimaatbureau en de Natuur- en 

Milieufederaties, 13,5 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij ontvangen voor de oprichting van 'het energiebedrijf 

van de toekomst. De werktitel 'We Generate' heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe naam: Qurrent.  

http://www.e-decentraal.com/
http://www.e-decentraal.com/websites/pino_ANLelokaal/docs/Werkplan%20e-decentraal,%20februari%202012.docx1.pdf
http://www.e-decentraal.com/websites/pino_ANLelokaal/docs/Werkplan%20e-decentraal,%20februari%202012.docx1.pdf
http://setnl.nl/
http://relocal.nl/
http://www.c8foundation.nl/
http://www.qurrent.com/
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7.3 Energiesector als meespeler 

De energiesector is op een interessante manier betrokken in deze dynamische ontwikkelingen. De 

snelle opkomst van de nieuwe nutsbedrijven lokt een reactie uit van marktpartijen. We zien partijen als 

Trianel, Greenchoice, Eneco, Anode en (Al)liander optreden in nieuwe rollen, als grootleverancier 

voor lokale nieuwe nuts, als dienstverlener, intermediair en administrateur in creatieve innovatieve 

financiële constructies. Ze werken samen met de informele en formele netwerken en spelen een pro-

actieve rol in de lobby rond zelflevering, o.a door steun aan pilot projecten die een uitspraak uitlokken 

van de belastingdienst en fiscus, of door en ondertekening van een Green Deal. Deze ontwikkeling is 

buitengewoon interessant en verdient zondermeer meer aandacht. 

 

 Verdieping: veranderende rol van energiemaatschappijen, interactie met de  lokale 

initiatieven.  

7.4 Financiering: Follow the Money  

Financiële participatie van burgers in energieprojecten is één van de pijlers waarop de wind- zon en 

energiecoöperaties is gestoeld. Een deel van het benodigde kapitaal wordt ook van elders 

aangetrokken.  Wie financiert de Energieke BottomUp? Waar komt het geld vandaan en waar gaat het 

naartoe?  

We zien allereerst de Triodos, ASN en de Rabobank als belangrijkste mede-financiers. Ze verlenen 

ook diensten. De Rabobank heeft een aantal specialisten in dienst voor steun aan energiecoöperaties, 

en Triodos organiseerde een masterclass over financieringsmodellen voor energiecoöperaties.  

Financiering voor het nieuwe maatschappelijke middenveld komt van AgentschapNL, dat E-

Decentraal (Green Deal) en Wij KrijgenKippen ( KlimaatNeutrale steden) subsidieert. Provincies en 

gemeenten subsidiëren talrijke lokale projecten. Interessant is dat windcoöperaties zelf geld ook 

beschikbaar stellen voor lokale initiatieven.  

Opmerkelijk is de rol van de Goede Doelen-gelden. Dit is momenteel een belangrijke (of misschien 

wel de belangrijkste) financier van de energietransitie van onderaf. Stichting DOEN “stimuleert 

mensen en bedrijven die het voortouw nemen op het gebied van duurzame, sociale en culturele 

vernieuwing” waaronder duurzame lokale energie
92

. Zo hebben HIER Opgewekt en Qurrent in 

2011gezamenlijk €13,5 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij/ Droomfonds en Stichting 

DOEN ontvangen
93

. Daarnaast ontvangen Zeekracht, OnzeEnergie, EnergieU en de Windcentrale 

steun van Stichting DOEN. Qurrent steunt op zijn beurt het lokale energiebedrijf in Flevoland: DeOn, 

een initiatief van overheden en energiesector.  

Deze geldinjecties maken een versnelling van lokale energie-initiatieven mogelijk. Tegelijkertijd 

veranderen et het geld ook de onderlinge machtsverhoudingen en worden nieuwe spelers en nieuwe 

belangen op het speelveld geïntroduceerd.  

 

 Verdieping: systematische analyse van geldstromen, effect op onderlingen verhousingen, 

machtsdynamiek.   

7.5 Bottomup Opwaarts: van klein naar groot  

De beweging van de BottomUp Opwaarts verloopt niet zonder de nodige spanningen. Bart Jan 

Krouwel, voorzitter van E-Decentraal verwoordt dat als volgt in Energie+ (december 2011).  

 
Binnen e-Decentraal is er een groot spanningsveld tussen de kleinschalige idealisten en de wat meer 

zakelijk ingestelde mensen die schaalvergroting willen. Dat zijn twee werelden die elkaar moeilijk 

verstaan. . .. Het is van groot belang dat de initiatieven gezamenlijk optrekken. Je kunt 100% fantastisch 

zijn, maar als je klein bent bereik je vaak niet veel
94

. 

   

Of dat zo is - klein bereikt weinig - is punt van discussie. Veel klein kan samen iets groots opleveren, 

ook zonder traditionele vormen van formele belangenbehartiging.  Het is de boodschap van de Triodos 

                                                      
92 Stichting DOEN www.doen.nl is het fonds van de drie goededoelenloterijen: de Nationale Postcode Loterij, de 

VriendenLoterij en de BankGiro Loterij. Programma Manager Duurzame Ontwikkeling Stichting Doen, Jeffrey Prins. 
93 Niet helemaal duidelijk hoe die geldstromen nu lopen, deels via Droomfond, Doen en Postcode Loterij. @@ nagaan.  
94 In Energie+: Pleidooi verzakelijking lokale duurzame energie - interview Krouwel - Energie+ - dec 2011   

http://www.doen.nl/
http://www.e-decentraal.com/websites/pino_ANLelokaal/docs/Pleidooi%20verzakelijking%20lokale%20durzame%20energie-inteview%20Krouwel,%20Energie+,%206%20dec%202011.pdf
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campagne: “Klein is het nieuwe groot”. Het WRR rapport Vertrouwen in Burgers wijst bijvoorbeeld 

op ‘massabewegingen waarbinnen met en masse dezelfde keuze maakt’
95

.  

 

De komst van nieuwe spelers, met ruime middelen zoals HIER opgewekt, leidt hier en daar tot 

discussies. Informele netwerken zoals P-Nuts, WijKrijgenKippen liepen voor de troepen uit en 

begonnen zich te ontwikkelen als landelijk brandpunt voor lokale energie-initiatieven. Met het P-NUT 

Boek is een schat aan praktijkinformatie bijeengebracht, ook over het opzetten en ontwikkelen van 

lokale initiatieven. Dit verdient zondermeer bredere erkenning en aandacht. HIER Opgewekt 

positioneert zich momenteel als nationale lokale en duurzame energie hub. Een enorme budget van 

Stichting DOEN maakt dit mogelijk. Zij bouwen deels voort op het werk van de aanjagers van het 

eerste uur. Het risico bestaat dat positieve, vrolijke en constructieve dynamiek van de bottomup 

ingekapseld raakt in de structuren van gevestigde organisaties en belangen. Wat Jan Rotmans op 

landelijk niveau heeft zien gebeuren (met de dubbele hindermacht; zie hiervoor), kan zich ook op het 

meso-niveau van maatschappelijke  middenveld voltrekken.  

 

 Verdieping: analyse van dynamiek van het maatschappelijk middenveld (meso-niveau), m.n. 

de dynamiek tussen klein en groot. 

7.6 De Politieke Vuist: bundeling van krachten 

Wat zien we van krachtenbundeling van onderaf richting de politiek en overheid terug?  

De afgelopen jaren zijn er verscheidene pogingen gedaan om burgerkrachten te bundelen. De oproep 

van 45.000 burgers tot een Deltawet Nieuwe Energie in het ‘Burgerinitiatief  Nederland krijgt Nieuwe 

Energie’ (in 2010) is een duidelijk voorbeeld. Dit is stukgelopen in de Tweede Kamer
96

, die stelde dat  

de Green Deals in de behoeften zouden voorzien. Stichting Nederland krijgt Nieuwe Energie die uit dit 

initiatief is voortgekomen, is politiek nog steeds actief
97

.  

Het beleid rond de Green Deals is inmiddels in werking getreden. Green deals zijn bedoeld om 

“groene initiatieven uit de samenleving te ondersteunen”. Van de 70 Green Deals in de eerste ronde 

2011 zijn er slechts drie direct relevant voor lokale initiatieven: Green Deal met de Windcentrale en 

Deltawind (nieuw type windcoöperatie), met E-Decentraal en met de gemeente Groningen 

(alternatieve financiering van zonnepanelen via gemeentebelasting) 
98

. De energieke bottomup komt er 

bekaaid vanaf.  

Een voorstel tot een Green Deal dat breed werd gedragen door hoofdrolspelers van de energieke 

bottomup heeft het niet gehaald; de Green Deal Verruimde salderingsregeling voor collectieve 

zelflevering 2011. Dit was een initiatief van 30 organisaties onder aanvoering van WijKrijgenKippen, 

de Windvogel, lokale duurzame energiebedrijven en met steun van partijen als Alliander, Greenchoice, 

Klimaatverbond en Urgenda. De deelnemers wilden met het kabinet afspreken dat zij geen aanspraak 

zouden maken op subsidie (SDE+) als het kabinet toestaat om te salderen alsof de opwekinstallatie op 

eigen dak of op eigen terrein staat. In ruil zouden ze zich inspannen om 300-500MW duurzaam op te 

wekken. Dit is een krachtig voorbeeld van de politieke vormingskracht van zelforganiserende 

netwerken.  

 

Ondertussen loopt de opwaartse druk snel op. Op dit moment concentreert deze zich op de kwestie 

voor verruimde mogelijkheden voor collectieve zelflevering en saldering
99

. De windcoöperaties, zoals 

de Windvogel pleiten hier al jaren voor en vinden nieuwe lokale spelers aan hun zijde. Gedeeltelijk 

onder regie van E-Decentraal, een stevige lobby richting politiek ingezet, waarin nauw opgetrokken 

                                                      
95

 WRR Vertrouwen in Burgers, 2012. p32.  
96 Initiatiefnemer Marco Witschge hoopte hiermee een vervolg te geven op het partijoverstijgende initiatief van de leden uit 

de partijcommissies voor duurzame ontwikkeling van CDA, Christenunie, SGP, PvDA, D’66, Groen Links en VVD. Dit plan 

is door de Tweede Kamer in de ijskast gezet op formele gronden. Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 32 513, nr 36: 

Verslag over het burgerinitiatief ’Nederland krijgt Nieuwe Energie’ ( 27 januari 2011) 

http://www.energieraad.nl/Include/ElectosFileStreaming.asp?FileId=839 
97

 www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl/. Relatief weinig aandacht voor lokale burgerinitiatieven. 
98 Green Deal: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie/green-deal; Planbureau voor de Leefomgeving, 

Hans Elzenga, Sonja Kruitwagen, Ex-Ante Evaluatie van Green Deals Energie, 2012. 
99 HIER Opgwekt Zelflevering: http://www.hieropgewekt.nl/kennis/zelflevering-saldering 

http://www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie/green-deal
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wordt met een consortium van gemeenten, VNG, Interprovinciaal overleg en een netwerk van 

duurzame bestuurders
100

.  

Tegelijkertijd zet men concrete projecten in als pilot of ‘experiment’ om de overheid en fiscus tot een 

standpunt te dwingen. Dit gaat o.a om projecten van de Windvogel met steun van energieleverancier 

Anode
101

, ENERGIE BoerEnBuur met steun van Greenchoice, het Nijmeegse Zonnepark Nederland 

project met Liander
102

. De belastingdienst heeft de zelflevering bij BoerenBuur formeel niet 

toegestaan. De Windvogel en Anode zijn voor de rechter gedaagd
103

.  

Ook de zonnebranche begint zich luidruchtiger te organiseren. Deze verzet zich interessant genoeg 

tegen nieuwe subsidieregeling. De markt heeft geen subsidie nodig, stellen een aantal 

vertegenwoordigers in juni 2012. “We hebben er nu alleen maar last van”
104

.   

 

Het zijn interessante voorbeelden van hoe de energieke bottomup collectief een politieke vuist aan het 

vormen is.  

 Verdieping: analyse van politieke lobby, betrokken partijen, strategieën, effecten. 

 

  

                                                      
100

 Zie weblog van Thijs LaCourt, wethouder Lochem, voor heldere analyse: Collectieve zelflevering: zon en wind voor je 

gemeenschap! http://thijsdelacourt.nl/post/12111812473/collectieve-zelflevering-zon-en-wind-voor-je; HIER Opgwekt 

Zelflevering: http://www.hieropgewekt.nl/kennis/zelflevering-saldering 
101 Windvogel experiment zelflevering: http://www.windvogel.nl/actueel/ 
102 Pilot project Liander Zonnepark Nijmegen: 

http://www.liander.nl/liander/over_liander/2012/unieke_pilot_met_saldering_zonneenergie_in_nijmegen.htm 
103 Duurzaam Nieuws, 30 Maart 2012: ‘Belastingdienst dagvaardt Windvogel en Anode’: 

http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=79340 
104 SolarFuture, mei 2012 Haarlem. www.thesolarfuture.nl. Video ‘Opstand tegen subsidies’.   

http://www.thesolarfuture.nl/
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8 Burgerlijk Enthousiasme en Systeemkritiek   

 

 

 
 
Figuur: Amsterdam Energie draagt haar Manifest voor; We doen het zelf wel! 

 

Waar komt al dit enthousiasme voor energie vandaan? Wat drijft de initiatiefnemers? Wie zijn de 

initiatiefnemers achter de acties? Waarom zijn ze maatschappelijk actief? 

8.1 Twee invalshoeken  

 

De waarom vraag laat zich vanuit twee invalshoeken benaderen:  

1. Vanuit het systeem: de markt, instituties, overheden, wet- en regelgeving  

2. Vanuit de burger: overtuigingen en motivatie van de initiatiefnemers 

 

Beleidsanalyses leggen de nadruk doorgaans op de systemische kant. Het gaat dan over institutionele 

belemmeringen en/ of  kansen, kosteneffectiviteit, beschikbaarheid van investeringskapitaal, de 

verruimde mogelijkheden van een geliberaliseerde elektriciteitsmarkt voor nieuwe intreders (zoals de  

nieuwe nuts).  Vanuit macro-economische perspectief is dit type analyses gerechtvaardigd. Het geeft 

zicht op de randvoorwaarden waarbinnen burgerinitiatieven vorm krijgen en verklaart een deel van de 

maatschappelijke dynamiek.  

Vanuit de burgers gezien (microperspectief) – en vanuit het perspectief van de BottomUp - spelen 

daarnaast ook heel andere factoren een rol. Hier zijn burgers de primaire aanjagers van de 

maatschappelijke ontwikkeling. We zien burgers die  bereid zijn veel vrije tijd te steken in projecten, 

die zij kennelijk als waardevol, nuttig en zinnig ervaren.  Maatschappelijke overtuigingen en 

intrinsieke motivatie spelen hier een belangrijke, zo niet overwegende rol. 

 

In dit essay staan we stil bij de invalshoek van de overtuigingen en motivaties: wat drijft burgers om 

nieuwe nuts op te zetten, collectieve inkoopacties te organiseren (of in mee te doen), financieel te 

participeren in duurzame energieprojecten en vooral om daar veel vrije tijd in te steken? Deze kant van 

de zaak blijft – naar de mening van de onderzoeker – te vaak onderbelicht. We geven hier een eerste 

aanzet. 

 

Op de websites (of persoonlijke gesprekken) leggen de initiatiefnemers uit wat hen drijft
105

. Daarnaast 

is een aantal studenten op pad gegaan (veldonderzoek, interviews). De masterscriptie Energieke 

Burgers, een onderzoek naar (participatie in) burgerinitiatieven op gebied van duurzame energie 

                                                      
105 Gesproken met Jürgen van de Heijden CALorie, juni 2012, Anne Stijkel, Pauline Westendorp WijKrijgenKippen, 

Energiek Leiden (eigen betrokkenheid), EnergieRijkVoorst (betrokkene).  
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(2011) van Joris Gouman geeft een mooi inzicht in wat de oprichters en leden van TexelEnergie en de 

WindVogel beweegt (interviews)
106

. Studenten van de Universiteit Wageningen en Utrecht zijn op dit 

moment ook onderzoek aan het doen
107

. De scriptie van Frank Boon, Local is Beautiful, the emergence 

and development of local renewable energy  organisations is onlangs afgerond (augustus 2012).   

8.2 De dragers  

Wie zitten erachter deze initiatieven? Opvallend is het grote aantal duurzaamheids- en 

energiespecialisten. Ambtenaren, wetenschappers, consultants of specialisten uit de energiesector 

zetten hun professionele ervaring vrijwillig in voor de maatschappij. Bekende trekkers uit de nationale 

energietransitie zie je ook in deze beweging van onderaf actief. Zo is Ad van Wijk (voormalig 

Ecoconcern, Ecofys), actief bij ADEM Houten en Kornelis Blok (ook Ecofys) bij De Zonvogel. Frans 

Stokman, bestuurslid en woordvoerder van Grunneger Power is honorair hoogleraar sociologie aan de 

universiteit Groningen. Een collega bestuurslid was medewerker bij de Gasunie. Mannen zijn in de 

meerderheid, met een aantal onvermoeibare voorvrouwen onder de aanjagers zoals Pauline 

Westendorp, Anne Stijkel (WijKrijgenKippen) en Marjan Minnesma (Urgenda). Ook deze drie hebben 

een professionele achtergrond in de duurzame sector. “Intelligentie verplicht” kopte de Groene 

Amsterdammer al in de special Do-It Ourselves
108

.  

Behalve specialisten zien echter ook een andere groep: mensen uit de creatieve sector, architecten, 

planologen, de cultural creatives. Voorbeelden zijn: het zonne-project van Xpositron, dat een 

broedplaats is voor kunstenaars en Amsterdam Energie, uit de hoek van de autonomen.  

 

 Verdieping: sociaal onderzoek (dragers, betrokkenheidstijlen).  

8.3 Motivatie en overtuigingen:  milieu en snoeiharde systeemkritiek 

Waarom gaan deze mensen met energie aan de slag? Voor de meesten gaat het in de eerste plaats om 

het milieu, verduurzaming van de energievoorziening en het klimaat. De overheid en de energiesector 

laten het afweten, dus nemen ze het heft in handen.  Energiecoöperatie EnergieU verwoordt dat op 

haar website zo: “Wij zijn het wachten op de overheid en de grote energiebedrijven om actie te 

ondernemen beu. De verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening moet en kan sneller. Er 

zijn lokaal veel mogelijkheden om dit op te pakken
109

.” 

 
Onze hele maatschappij is nu vrijwel geheel afhankelijk van fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en 

kolen. Deze bronnen raken niet alleen in hoog tempo op, zij brengen ook ons klimaat in gevaar. ….We 

zijn dan ook afhankelijk van een beperkt aantal landen en grote bedrijven die ons energie leveren voor 

stroom, warmte, brandstoffen voor vervoer en productie van goederen. (Grunneger Energie
110

) 

 

Olie gas en kolen raken op. Het is een kwestie van tijd voordat we overgaan op duurzame energie. Het 

is de enige energie met toekomst. Wij gaan die toekomst een handje helpen. Hoe eerder we duurzaam 

zijn, des te beter voor ons allemaal. (CALorie)
111

 

 

Het vraagstuk van onze toekomstige energievoorziening is één van de meest urgente van deze eeuw 

want energie wordt schaars en duur. Een houding van ‘het zal mijn tijd wel duren’ kan niet meer. (De A, 

Coöperatieve Vereniging Duurzame Energiebesparing & opwekking  Apeldoorn)
112

  

 

Rendabele investering en versterking van de lokale economie 

Energielevering moet ook gewoon rendabel zijn. Jan Willem Zwang van ADEM Houten is daar 

duidelijk over: “Duurzame energie opwekken doe je (niet alleen) voor het milieu”
113

. De extra 

                                                      
106 Gouman, J., Energieke Burgers, een onderzoek naar (participatie in) burgerinitiatieven op gebied van duurzame energie, 

Universiteit Leiden, (29 juni 2011). 
107 AnneMarie Niks (WUR); Frank Boon (UU) 
108 De Groene Amsterdammer, speciale editie over initiatieven van onderaf, Do It Ourselves, Juni 2012.Artikel van 

Annemiek van der Ploeg, ‘Intelligentie Verplicht; zelf energie opwekken 
109

 www.energieu.nl     
110

 www.grunnegerpower.nl   
111

 www.calorieenergie.nl   
112

 www.de-a.nl    
113 Jan Willem Zwang, ADEM Houten, Presentatie bij Servicepunt HIER Opgewekt, 14 mei 2012.  
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inkomsten uit energielevering zijn zeker voor agrarische gebieden belangrijk, schrijft Coöperatieve 

Vereniging voor Zonne-energie HesselnEnergie uit Oosterhesselen op haar website. 

“Stroomopwekking op de grote platte daken van agrarische ondernemingen in en rond het dorp kan 

een “aantrekkelijke impuls voor de financieel-economische positie van de (agrarische) ondernemingen 

in en rond ons dorp worden”
114

.  

 

Versterken van de gemeenschap  

Toch is dat voor dit Drentse dorp niet doorslaggevend.  “Samen doen is heel erg leuk en goed voor de 

leefbaarheid in ons dorp. Wat kan daar beter voor dienen dan de oude, vertrouwde Coöperatieve 

Vereniging”.  Ook andere initiatieven benadrukken deze sociale kant. Samenwerken is ook gewoon 

“gezellig”, vindt CALorie
115

.  “Het is leuk om te douchen met door de zon verwarmd water en energie 

die jezelf opwekt” (P-Nuts Boek).  

 

Ongeduld met de politiek: we doen het zelf!  

Er is veel ongeduld over de trage overheid en de gevestigde energiemaatschappijen. Net als EnergieU 

drukt Zon op Nederland dit bondig uit:  

 
Wanneer de landelijke overheid niet duurzaam genoeg opereert, kunnen wij als burgers nog altijd heel 

veel zelf. We willen en kunnen niet langer wachten op passende regelgeving. We zoeken zelf wel naar 

oplossingen. Iedereen kan bij Zon op Nederland zijn verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan een 

betere leefomgeving. Iedereen kan deelnemen in een van de bestaande projecten en initiatieven. Of er 

zelf een opzetten. Wij kunnen passief achterover zitten en klagen. Of er iets aan doen en niet langer 

zeuren
116

. 

 

Zelfvoorziening en autonomie en onverholen systeemkritiek 

Het gaat echter vooral ook om zelfvoorziening en autonomie. Men wil af van die afhankelijkheid van  

grote energiemaatschappijen. Het Castricumse CALorie Eigenwijze Energie:   

 
We willen zélf onze energie opwekken … onafhankelijk van kolencentrales in de Eemshaven en 

instabiele regio’s als het Midden-Oosten of Rusland. 

Tientallen miljoenen euro’s verdwijnen uit de dorpen van de gemeente Castricum via de grote 

energiemaatschappijen naar het buitenland. Als we een deel van dat geld in Castricum kunnen houden is 

dat goed voor de lokale economie
117

. 

 

De eindgebruiker moet centraal komen te staan in de energievorziening, niet de energiemaatschappijen 

met hun exorbitante winsten. “Bezig zijn met energie – dat willen we terugbrengen naar de 

gebruikers”
118

, stelt Pauline Westendorp.  

   

Amsterdam Energie is het meest uitgesproken in haar boodschap
119

. Ze laat onvervalste systeemkritiek 

doorklinken in het ter paard voorgedragen Manifest. In de onvervalste geest van de Autonome 

Vrijstaat roept het op tot een “belangrijke en noodzakelijke veranderingen binnen ons economisch 

systeem” en  “een kleinschaliger, menselijker en uiteindelijk veerkrachtiger toekomst”. “We kijken 

hoe het anders kan. Daar hebben we zin in: zelf doen, zelf besturen, kleinere schaal”. 

Ze wijzen op de verheerlijking van de vrije markt, en het anonieme aandeelhouderskapitalisme hebben 

geleid tot “vervreemding die wij regelmatig als consument ervaren” en zoeken naar “nieuwe modellen 

en verhalen” die recht doen aan “onze diep menselijke waarden” en aan “onze behoefte aan grip, 

duidelijkheid en directe betrokkenheid bij onze omgeving”.   

 

                                                      
114 www.hesselnenergie.nl   
115 Jürgen van der Heijden, Calorie tijdens Rio aan de Maas, @ 
116

 www.zonopnederland.nl   
117

 www.calorieenergie.nl    
118

 www.opgewekt.nu 
119

 www.amsterdamenergie.nl  
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DOE HET ZELF We kunnen de wereld niet zo even veranderen. Maar onze stad wel. En ons huis al weer 

veel sneller. Wij koppelen een grote ambitie aan kleine, haalbare en belangrijke acties in onze directe 

omgeving.  
 

Niet iedereen voelt zich thuis in de autonome vrijstaat. Toch ligt de boodschap in lijn met kritische 

geluiden die ook elders hoorbaar zijn en breed weerklank vinden. Men wil: zelfvoorziening, 

autonomie, versterking van de lokale gemeenschap en economie en een meer menselijke maat. Er 

spreekt onverholen ongenoegen uit over de ‘grote jongens’, de gevestigde energiesector. Deze 

kritische onderstroom zou wel eens de belangrijkste verklaring achter de opkomst van de nieuwe nuts 

kunnen zijn. Ergernis over de verkoop van Nuon en Essent aan grote internationale marktpartijen, 

kunnen een rol hebben gespeeld in de enorme versnelling energie-initiatieven vanaf 2011.  

 

Waarden, spiritualiteit, co-creatie en rentmeesterschap  

Minder prominent, maar zichtbaar voor wie er naar zoekt, is de invloed vanuit de kerken, en  ‘moderne 

spirituelen’
120

. Bij de windcoöperaties speelt het christelijke concept van rentmeesterschap en 

bijdragen aan een leefbare samenleving een prominente rol
121

. Invloed van moderne spirituelen is af te 

leiden uit verwijzingen naar bijvoorbeeld “Filosofie van Compassie in CoCreatie  …een manier om 

het beste uit jezelf te halen en dat samen met anderen in te zetten bij je innerlijke roeping om 

verantwoordelijkheid te dragen voor het grotere geheel, de gemeenschap, de aarde, de natuur” 
122

. 

 

 Verdieping: Onderzoek naar de rol van overtuigingen, waarden, inclusief religieusspirituele 

onderstroom
123

.  

8.4 Invloeden van buiten de dijken 

Nederland is geen eiland. De energiewereld is bij uitstek internationaal georiënteerd en wat in ons 

omringende landen gebeurt, de wind- en zonneparken in Duitsland bijvoorbeeld, is moeilijk te 

negeren. Bij de beweging van onderaf zijn daarbij ook invloeden zichtbaar van internationale 

bewegingen en hun ideeën.  

We staan hier kort stil bij de uit Engeland overgewaaide transition town beweging. Invloed van deze 

beweging is zichtbaar bij Grunneger Power, Zutphense Energie Transitie, Energierijk Voorst, 

Zonnehoven Deventer, Stichting zonne-energie Wageningen  en energiebedrijf Wageningen 

(Transition Town Vallei), Stichting Duurzame Wijken Almere, Duurzaam Dorp Diemen (voorheen 

Diemer Klimaatnetwerk), Energie U Utrecht en Amsterdam Energie. Hier zijn zogenaamde transition 

town groepen actief.  

Het gedachtegoed en de aanpak sluit nauw aan bij de hierboven geschetste visies: zelfvoorziening, 

vergroten van sociale ecologische veerkracht van de eigen gemeenschap, versterken van de eigen 

economie. Paul Hendriksen uit Deventer die regelmatig optreedt als woordvoerder, verwoordt dat 

kernachtig in de brochure Het OndersteBoven van Transition Towns 

 
Transition Towns zijn lokale gemeenschappen in grote of kleine steden, dorpen, buurten of eilanden, die 

zelf aan de slag zijn gegaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk en 

meer duurzaam te maken. Piekolie en klimaatverandering zijn de meest belangrijke drijfveren om in 

actie te komen met projecten aan de basis van onze samenleving. 

Transition Towns werken aan praktische oplossingen, laten zien hoe je die zelf kan uitvoeren en laten 

het daarbij niet afhangen van overheid of bedrijfsleven. Door het samenbrengen en versterken van de 

ervaring, creativiteit, wijsheid en kracht van mensen. Om in eigen huis, buurt en bedrijf te beginnen met 

de omschakeling naar een duurzaam, sociaal, veilig en gezond leven met minder energie. Transition 

Towns vertrouwen op de kracht van de lokale gemeenschap
124

 

                                                      
120 Deze groep is inmiddels goed beschreven, onder andere in de WRR rapportage Religie in het Publieke Domein (2006). 

God in Nederland, Diverse studies van Martijn Lampert, Motivaction.  
121 P-Nuts, Windvogel, p87. www.windvogel.nl  
122 Triple I-S: http://www.inclusivescience.org/ en Compassie in Cocreatie: www.cocreatie.nl (Anne Stijkel). 
123 Zie bijvoorbeeld mijn eigen onderzoek naar islamitische visies op duurzaamheid: Globalized Eco-Islam, A survey of 

Islamic environmentalism, 2012. http://www.hum.leidenuniv.nl/lucis/actueel/eco-islam.html  
124 Meer informatie op: www.transitiontowns.nl,  Transitie Handboek, Het OndersteBoven van Transition Towns, Paul 

Hendriksen.  

http://www.windvogel.nl/
http://www.inclusivescience.org/
http://www.cocreatie.nl/
http://www.hum.leidenuniv.nl/lucis/actueel/eco-islam.html
http://www.transitiontowns.nl/
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In Nederland zijn Transition Town groepen duidelijker zichtbaar op gebied van landbouw en voedsel, 

deels omdat deze beweging sterk leunt op de filosofie van de Permacultuur. In Nederland en 

Vlaanderen vinden de ideeën aansluiting bij grassroots milieugroepen, klimaatactivisten, Occupy en 

andersglobalisten. Dit zijn kringen rond de (voormalig) Kleine Aarde uit Boxtel, De Omslag uit 

Eindhoven, Jan van Arkel Uitgeverij.  

 

Hoewel veel energieke burgers zich zullen vinden in het gedachtegoed, zijn er tegelijkertijd ook 

terughoudende geluiden op te tekenen over deze groepen. “Teveel een subcultuur. Te veel in de links 

radicale hoek”, vindt een actief lid van een lokaal energiebedrijf.  “Geitewollensokken-idealisten” 

noemt een radioverslaggever ze. Herman Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke 

Verandering, is het daar niet mee eens. Hij aarzelt niet om ze de ‘nieuwe realisten’ te noemen
125

. “De 

transition town beweging is wat mij betreft de cruciale beweging van dit moment”
126

, vindt hij. Ook 

oud-politicus, Jan Terlouw, steunt hun praktijkgerichte filosofie: “Transition Towns pakken het aan 

vanaf de goede plek: van onderen”. Paul Hendriksen is inmiddels vermeld in de duurzame top 100 van 

Trouw. Het kan geen kwaad acht te slaan op deze jonge, maar vitale beweging. Het kan een goede 

graadmeter zijn voor de richting waarin de energietransitie van onderaf zich beweegt.  

 

 Verdieping: invloed en relevantie voor Nederland van internationale bewegingen (zoals de 

transition towns).  

 

  

                                                      
125 Radio 1, Duurzaam 2.0, Transition Towns, Bouwen en wonen:  http://www.radio1.nl/items/43839-wij-doen-het-zelf-

bouw-je-eigen-woonwijk  (27 december 2011) 
126 Citaat van Herman Wijffels in Het Onderste Boven van Transition Towns, Paul Hendriksen.  

http://www.radio1.nl/items/43839-wij-doen-het-zelf-bouw-je-eigen-woonwijk
http://www.radio1.nl/items/43839-wij-doen-het-zelf-bouw-je-eigen-woonwijk
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MANIFEST  
 
Wereldwijd werken mensen aan de overgang van het olietijdperk naar een kleinschaliger, menselijker en uiteindelijk 

veerkrachtiger toekomst. Wij sluiten ons aan. Doe je mee? Zo werkt het! 

 
1. SAMEN DE BAAS We richten een energie- coöperatie op en zijn samen eigenaar van ons energiebedrijf. We 
openen het hoofdkantoor op het voormalige bedrijfsterrein van de Koninklijke Shell in Amsterdam-Noord. 
2. EERLIJK EN DUURZAAM We maken alle kosten inzichtelijk, en zijn eerlijk over de kwaliteiten van de ingekochte 
energie. Onze winst gaat naar duurzame coöperatieve projecten in Amsterdam. 
3. WINST IN DE STAD Elk lid kan een deel van de jaarwinst aan een project toewijzen. Bijvoorbeeld aan het project 
dat Amsterdamse huizen beter isoleert of aan Amsterdamse initiatieven die duurzame energie opwekken. 
 
OVERWEGINGEN 
1. KANSEN We zien kansen voor belangrijke en noodzakelijke veranderingen binnen ons economisch systeem. We 

zochten een aanknopingspunt om die kansen concreet te maken. En dat aanknopingspunt vinden we in het product 

energie. 
2. BELANG VAN ENERGIE Stroom en gas laten onze stad en samenleving bewegen. We kunnen onze laptops 

opladen, eten koken en ons huis verwarmen. Energie is essentieel. Er worden oorlogen om gevoerd, ons klimaat kan 

aangetast worden. ‘High interest’, zou je dan in reclamejargon zeggen. 
3. PARADOX Maar de praktijk in Nederland is anders. Marketeers (ja, het is een lelijk woord, maar we zijn niet 

tegen de mensen die het zijn) noemen energie een ‘low interest’ product. Dat is een opmerkelijke paradox, en wat 

ons betreft exemplarisch voor de vervreemding (sorry) die wij regelmatig als consument ervaren. 
4. ZELF DOEN En met die vervreemding, en met het woord consument, zijn we wel zo’n beetje klaar. We kijken 

hoe het anders kan. Daar hebben we zin in: zelf doen, zelf besturen, kleinere schaal. Het zijn woorden die hierbij 

passen en vaak klinken. 
5. DE MARKT Markt om de markt? Aanhoudende onrust op financiele markten en onzekerheden rond het Europese 

project trekken samen op met zorgen over het klimaat en de schaarste van fossiele brandstoffen. De tijd is voorbij 

dat de vrije markt als verheerlijkt principe onze samenleving stuurt. We hebben niets tegen de markt, wel tegen 
anoniem aandeelhouderskapitalisme. 

6. PRINCIPES We zoeken naar nieuwe modellen en verhalen om de 21e eeuw beter te laten zijn dan de vorige. En 

dat is met zeven miljard mensen een behoorlijke opgave, om het voorzichtig en hoopvol uit te drukken. 
7. AANDACHT Onze diep menselijke waarden zijn in het geding. De wereld vraagt veel van ons, vecht om onze 

aandacht, om ons bewustzijn. De wereld wordt niet kleiner, maar steeds groter. We hebben behoefte aan grip, 

duidelijkheid en directe betrokkenheid bij onze omgeving. 

 
STELLINGEN 
1. GEBRUIK DE CRISIS Never waste a good crisis. De kreet klinkt deze jaren regelmatig. En door te kiezen voor 
coöperatief ondernemerschap gebruiken we die crisis. De stad is er klaar voor.  
2. ENERGIE IS VAN ONS ALLEMAAL Energie is te belangrijk om alleen aan anonieme overheden en bedrijven over te 
laten. Wij willen zelf weten en beslissen hoe onze energie opgewekt wordt, en tot ons komt. We vragen om 
openheid en democratie in de energiemarkt.  
3. MAAK ALLEEN WINST OP WAARDE Energiehandelaren maken in Nederland jaarlijks minimaal 1 miljard euro 
winst, dat is circa 140 euro per jaar per huishouden. Zonder dat zij daadwerkelijk waarde aan de keten toevoegen. 
Want deze handelaren wekken noch de energie op, noch zijn ze verantwoordelijk voor de distributie van energie. 
Dat kan en moet anders.  
4. WEES EERLIJK OVER DE PRIJS De energieprijs is voor het overgrote deel afhankelijk van factoren die buiten de 
invloed van energiebedrijven liggen. Belasting, de internationale olieprijs, en de kosten van het netbeheer zijn niet 
te beïnvloeden door leveranciers.  
5. WEES DUIDELIJK OVER VERDIENSTEN Privatisering van de energiemarkt heeft niet geleid tot verlaging van de 
prijzen voor de consument, integendeel. Het moet eenvoudig zichtbaar zijn wie, hoeveel, waaraan verdient.  
6. DE STAD KAN VEEL ZUINIGER Op stadsniveau is veel winst met warmte-isolatie te boeken, op dat vlak gebeurt nu 
te weinig. De gemeente Amsterdam weet (door onderzoeken van onder meer McKinsey) dat de grootste 
energiewinst in de stad te vinden is in besparing. De gemeente kan hier veel meer inspanning op zetten, onder 
meer door 0% leningen voor isolatiekosten te verstrekken.  
7. DOE HET ZELF We kunnen de wereld niet zo even veranderen. Maar onze stad wel. En ons huis al weer veel 
sneller. Wij koppelen een grote ambitie aan kleine, haalbare en belangrijke acties in onze directe omgeving. 
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9 Zet het zoden aan de dijk?  

 

Zet het allemaal zoden aan de dijk? Draagt de Energieke BottomUp wezenlijk bij aan de transitie naar 

een duurzame energievoorziening?  

 

 

 
 

 

9.1 Lokale productie en levering groene energie  

De burgerinitiatieven kunnen op drie manieren bijdragen aan de energietransitie: 

1. Duurzame energie opwekken met zonnepanelen op eigen, of andermans dak.  

2. Duurzame energie inkopen bij lokale energiebedrijven.  

3. Participeren in (grootschalige) duurzame energieprojecten (investeringskapitaal).  

 

De nieuwe nutsbedrijven kopen groene stroom in en leveren die aan hun klanten. In principe, vergroot 

dit de landelijke vraag en daarmee de druk op het landelijke aanbod duurzame energie (Geïnstalleerd 

vermogen). Deze vraagvergrotende invloed is vooralsnog klein. Zelfs Texel Energie is met 4000 

klanten een kleine speler op de groene energiemarkt.  

 

De ambities van de nieuwe nuts om zelfstandig duurzame energie op te wekken zijn groot. Het aantal 

succesvolle gerealiseerde projecten is echter nog klein. De windcoöperaties bewijzen dat financiële 

participatie van burgers in duurzame energie projecten rendabel en haalbaar is. Het totale aandeel van 

de coöperatieve windstroomsector is echter klein in vergelijking tot de totale windsector en zeker tot 

de totale energiesector. Uitbreiding van windareaal blijkt lastig, merkten we op omdat een deel van de 

bevolking ziet die psychedelische wiekslag helemaal niet zitten. De meeste voortgang zit in 

zonnestroom projecten. Hoewel harde cijfers ontbreken, kunnen we aannemen dat de nieuwe nuts nog 

weinig zoden aan de dijk zetten. 
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Hoeveel investeringskapitaal beschikbaar komt voor commerciële projecten van burgers is niet 

bekend. Van Zeekracht weten we dat er  €700.000 aan participaties beschikbaar is gekomen; een klein 

deel van het eigenvermogen van een zeewindpark in België 
127

.  

9.2 Zonne-energie  

De energieke burgers hebben de meeste impact met hun zonne-initiatieven. Is dit al zichtbaar te 

maken?  

 

Theoretisch kan de zon de vraag naar elektriciteit 

van huishoudens ruimschoots dekken. Dit is 

zichtbaar in het scenario 100% duurzaam van het 

Energie Transitiemodel
128

 en studies van Het 

PBL (2009)
129

.  

 

Als in 2050 alle beschikbare daken en 

oppervlakten benut worden voor zonnepanelen 

en zonneparken, dan is daarmee de volledige 

huishoudelijke elektriciteitsvraag gedekt; dit is 

20% van de totale Nederlandse stroomproductie.  

 

Is dit haalbaar in de praktijk? Kornelis Blok van 

Ecofys schat dat ‘de totale elektriciteitsproductie 

door zonnepanelen met 30% tot 100% per jaar 

kan groeien als maatregelen genomen worden 

om zonne-energie te stimuleren”. Hiermee zou 

het 100% duurzaam scenario in beeld kunnen 

komen rond 2030 (bij van 30% groei)
130

.  

 

PBL en ECN  verwachten dat in 2020 slechts 7% van het totale elektriciteitsverbruik van huishoudens 

(in 2010)  bereikt kan worden, “onder het huidige salderingsregime”.
131

. Het 100% duurzaam scenario 

gaan we hiermee niet redden. De vraag is of de energieke burgerinitiatieven dit aandeel kunnen 

vergroten. We nemen aan dat deze invloed in de ECN studie nog niet is meegerekend.   

 

 Verdieping: nagaan potentieel in bestaande studies (onderliggende aannamen e.d). 

9.3 Hoever zijn we nu?  

Op dit moment draagt de zon voor nog geen 0,3%  bij aan de Nederlandse stroombehoefte. Het 

aandeel zon is in de grafieken van hernieuwbare elektriciteit amper terug te vinden.  

 

                                                      
127 Jaarverslag  Natuur en Milieu 2011. Meewind Zeewind 1: https://meewind.nl/fondsen/fonds-zeewind-1. Uitbreiding 

Totale belegging 10,6 miljoen, 11,8% eigenvermogen.  
128 Het Energie Tranistiemodel model is ontwikkeld door John Kerkhoven, Quintel Intelligence samen met GasTerra, Shell, 

Alliander, MilieuCentraal en Stichting Natuur en Milieu. www.energietransitiemodel.nl/. In het TV programma WattNu 

gebruiken prominente Nederlanders het model om inzichtelijk te maken welke energietoekomst ze beogen. www.wattnu.ml  
129 PBL, Zonne-energie in woningen,Evaluatie van transities op basis van systeemopties, J.A. Montfoort, J.P.M. Ros. 

Volgens dit rapport kan ca 65-95% van de huidige elektrische vraag kan gedekt kan worden met zonnepanelen, veelmeer dus 

dan 20%. Het is niet meteen af te leiden welke aannames hieronder liggen. Er zijn ook andere schattingen in omloop. CE 

Delft gaat uit van ongeveer 10% dekking van het huidige nationale stroomverbruik (30% van de doelstelling 14% 

hernieuwbaar in 2020 in: Netwerken voor Duurzame Stroom, Notitie opgesteld voor: Workshop 26 januari 2012 TenneT - 

Natuur & Milieu Delft, 18 januari 2012, p2. Dit moet beter uitgezicht worden.  
130 Toelichting ET model, scenario Nederland Krijgt Nieuwe Energie, 99% duurzaam. 
131

 Planbureau voor de Leefomgeving, Hans Elzenga, Sonja Kruitwagen, Ex-Ante Evaluatie van Green Deals 

Energie, 2012. p7. “Het piekvermogen kan toenemen tot 1,9 GW in 2020. Daarmee kan jaarlijks 1.600 GWh aan 

elektriciteit worden opgewekt.” Het huishoudelijk verbruik in 2010 is 25.000 GWh.  

https://meewind.nl/fondsen/fonds-zeewind-1
http://www.energietransitiemodel.nl/
http://www.wattnu.ml/
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Het geïnstalleerde PV vermogen stijgt echter wel flink, in 2011 met maar liefst 50% ten opzichte van 

2010 volgens cijfers van CBS
132

. Ook TenneT constateert een flinke toename in het aantal groene 

stroom producenten en schrijft dat voornamelijk toe aan “particulieren die zonnepanelen hebben 

geplaatst in 2011”
133

.  

Peter Segaar van PolderPV waagt zich aan een voorzichtige schatting van de impact van de lokale 

initiatieven. 
… het jaar 2011 inmiddels een geheel "nieuwe" factor ... de breed in de digitale media uitgemeten 

Wijwillenzon actie. Die volgde op het reeds eerder gestarte Zonnehoven project in Deventer, ….de start 

van een echte grassroot beweging.  

 

Zo schat hij dat de WijWillenZon-actie mogelijk 7% van de stijging van 2011 verklaart. Zeker weet 

hij het niet, want WijWillenZon heeft zelf nog geen definitieve cijfers naar buiten gebracht.  

Als alle voorgenomen initiatieven in 2012 ook daadwerkelijk gerealiseerd worden,  dan zou dit tot een 

toename van 30% in 2012 ten opzichte van 2011 leiden, stelt hij vervolgens voorzichtig
134

.  

Dit komt in de buurt van het vereiste groeitempo waarmee het 100% duurzaam scenario binnen bereik 

komt en dat alleen al op basis van de lokale initiatieven.  

Als dat zo is dan zet de zonnekoorts wel degelijk zoden aan de dijk, vooral in de zin van versnelling 

van .  

 Verdieping: cijfermatige onderbouwing van de impact van de energie-initiatieven.   

 

Conclusie:  

de energieke bottomup zet op dit moment nog weinig ‘harde’ zoden aan de dijk. De meeste impact zit 

in zon. Hiermee is voorziening in de behoefte van huishoudens technisch haalbaar. De lokale energie-

initiatieven kunnen daar een belangrijke bijdrage in leveren. De impact is al in cijfers zichtbaar.  

  

                                                      
132 CBS cijfers 31 mei 2012CBS statline: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70949NED&D1=2-5&D2=9-20&HD=120531-

1433&HDR=T&STB=G1;  Zie ook analyse van PolderPV op de SolarFuture conferentie (mei 2012) 

http://www.polderpv.nl/nieuws_PV94.htm#31mei2012_CBS_2011_1st_result (bijgewerkte data: 31 mei 2012) en  

http://www.polderpv.nl/PV_Nederland_marktcijfers_CertiQ_review.htm (31 mei2012). Segaar analyseert ook andere 

bronnen: CertiQ, registratie tbv Garantie van Oorsprong (GvO), certificering van duurzame stroom.  EuroObserER 

Photovoltaic barometer http://www.eurobserv-er.org/downloads.asp 
133 TenneT, http://www.tennet.org/tennet/nieuws/meer-producenten-leveren-groene-stroom.aspx (24 juni 2012) 
134 Peter Segaar, van Polder PV. Overzicht landelijke acties: http://www.polderpv.nl/inkoopacties_Nederland.htm. Schatting 

uitgaande van 77 hem bekende initiatieven:  additioneel vermogen 42 MWp. (Segaar) 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70949NED&D1=2-5&D2=9-20&HD=120531-1433&HDR=T&STB=G1
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70949NED&D1=2-5&D2=9-20&HD=120531-1433&HDR=T&STB=G1
http://www.polderpv.nl/nieuws_PV94.htm#31mei2012_CBS_2011_1st_result
http://www.polderpv.nl/PV_Nederland_marktcijfers_CertiQ_review.htm%20(31
http://www.eurobserv-er.org/downloads.asp
http://www.polderpv.nl/inkoopacties_Nederland.htm
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10 Slot: De Bottomup als Verandermacht  

 

10.1 Politieke zoden aan de dijk: opwaartse druk  

We zien een explosieve toename van Nieuwe Nuts, een heropleving van de windcoöperaties en een 

ware zonnekoorts over ons land trekken. We zien kritische en inventieve burgers met een sterke wens 

om het heft zelf in hand te nemen. Ze vinden creatieve wegen om de zaak in beweging te krijgen, vaak 

om trage gevestigde spelers heen. Vooralsnog zet het nog weinig ‘harde’ zoden aan de dijk, althans in 

termen van fysieke verduurzaming van de energievoorziening. De werkelijke waarde zit naar ons idee 

echter elders, namelijk in de verandermacht van deze collectieve beweging; de opwaartse druk. Er 

wordt hinderlijk geknaagd aan de fundamenten van de gevestigde marktpartijen in de energiesector.  

 

Een deel van de bevolking toont zich overduidelijk bereid werk te maken van de transitie naar een 

duurzame energievoorziening. Ze zetten zich met veel eigen tijd en middelen in voor de publieke zaak. 

Het maatschappelijk middenveld verandert, nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan en er is sprake 

van krachtenbundeling. Een politieke vuist  is zich aan het vormen om zelflevering mogelijk te maken. 

Dit dwingt nu al zichtbaar een reactie af: de politiek, overheden, bestuurders en energieproducenten, - 

leveranciers en netbeheerders reageren op de veranderende verhoudingen. “We polderen nog steeds, 

maar anders”, stelt Yvonne Zonderop van Polderen 3.0. “Met al die lokale en regionale initiatieven 

bouwt de nieuwe polder zich op. Niet meer top-down zoals vroeger, maar van onderop.”
135

 

10.2 Een bredere beweging 

Van belang is dat de Energieke Bottomup niet op zich zelf staat. Net als stadslandbouwers, kritische 

economen en zorgcoöperaties zijn energie-initiatieven manifestaties van een bredere trend. Jos van der 

Lans, cultuurpsycholoog en publicist bij Trouw verwoordt het onderliggende sentiment scherp:  

 
Mensen willen de zeggenschap terug over zaken die hun levens raken, en vragen om instituties die dat 

mogelijk maken. Dat is geen goedkope bezuinigingsretoriek; het is het opnieuw toe-eigenen van wat in 

een grootschalige wereld verloren is gegaan. Het is mogelijk en het gebeurt al
136

. 

 

Herman Wijffels vat de betekenis van de beweging als volgt samen: 

 
Wat hier gebeurt is maatgevend voor de toekomst”. De mensen […] vormen de voorhoede van een 

nieuwe emancipatoire beweging. We laten het industriële tijdperk langzaam achter ons en gaan van 

massaproductie en procedures terug naar meer eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid. 

Technologie en kennis maken het mogelijk dat burgers en ondernemers de oude nutsvoorzieningen weer 

in eigen hand nemen. Met oog voor de directe leefomgeving, vaak in co-operatieve 

samenwerkingsverbanden. Gevestigde belangen stribbelen nog tegen, maar deze beweging is 

onomkeerbaar.  

De maatschappelijke effecten zijn groot: meer activiteit op lokaal niveau, lokale duurzame energie en 

ook lokale duurzame voedselproductie zijn bij uitstek goed voor de lokale werkgelegenheid, voor de 

onderlinge cohesie binnen lokale gemeenschappen. Ook zorgt deze beweging voor meer 

onafhankelijkheid van schommelingen op internationaal niveau.” Iets wat in het huidige politieke 

klimaat toch als muziek in de oren zou moeten klinken
137

. 

 

De relevantie van deze veranderende rol van burgers en nieuwe ‘maatschappelijke initiatieven’ 

beschrijft ook WRR in Vertrouwen in Burgers (2012)
138

.  

                                                      
135

 Volkskrant 16 mei 2012. 
136  Lans, J., ‘Crisis dwingt burgers publieke diensten in eigen hand te nemen’, in: Sociale Vraagstukken 24 mei 2012.  

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2012/05/24/do-it-yourselves/. Van der Lans werkt met Pieter Hilhorst aan een nieuw 

boek over zelforganisatie. Zie: www.josvdlans.nl. 
137 Herman Wijffels, ‘Deze beweging is onomkeerbaar’, P-NUTS Awards 2011, April 14, 2011 

http://www.p-nuts.nu/nieuws/herman-wijffels-deze-beweging-is-onomkeerbaar/ 
138 Zie ook bijvoorbeeld Van der Heijden, J., R. van Dam, R. van Noortwijk, I. Salverda, I. van Zanten (red.), Experimenteren 

met burgerinitiatief, Van Doe-het-zelf naar Doe-het-Samen Maatschappij, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk 

Relaties 2011; Van der Heijden, Productie door de Burger, democratischer dan de volksvertegenwoordiging, 2011.  

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2012/05/24/do-it-yourselves/
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10.3 Een mondiale beweging: globalisation reversing  

De energieke bottomup in lage landen staat ook internationaal niet alleen. Er is sprake van een 

internationale trend. Sommigen noemen het ‘glocalisering’: een hernieuwde waardering voor het 

lokale zonder de vruchten van de globalisering overboord te gooien. Alles op zijn juiste schaalniveau. 

Het is ook te zien als een gedeeltelijke ommekeer: globalisation reversing. Even een paar stappen 

terug, omkijken wat verloren dreigt te gaan en dan vrolijk weer voorwaarts. Geen nostalgisch 

verlangen naar een verheerlijkt verleden, wel een duidelijke ommekeer van twee decennia 

globalisering, schaalvergroting, toenemende complexiteit met alle chaos en verwarring van dien, naar 

een meer menselijke maat. Een goed voorbeeld is de transition town beweging, die vanuit Engeland is 

komen overwaaien en groepen in Nederland inspireert om met duurzame lokale energie aan de slag te 

gaan. Vergelijkbare kruisbestuiving zie je rond voedsel (Urban Farming) en economie (Great 

Transition uit Engeland, decroissance movement uit Frankrijk).  

Interessant is dat men deels teruggrijpt op oude bekende ideeën uit de jaren zeventig en tachtig. Het is 

te zien als revival van E.F. Schumacher’s: Think global, act local. Anders dan in de jaren 80 zijn veel 

ideeën inmiddels ergens in de wereld in de praktijk toegepast. Een nieuwe generatie gaat met oude 

ideeën aan de slag, gebruikmakend van nieuwe technologie. Een boeiende fusie van oud en nieuw 

(Tradinnovatie), mooi verbeeld door de oude windmolen en nieuwe turbine
139

.  

 

Globalisering maakt een ongekende bundeling van krachten mogelijk. Aan de top, maar zeker ook aan 

de basis. In heel de wereld zijn vergelijkbare bewegingen actief.  De roep naar meer coöperatieve 

werkvormen is overal hoorbaar. De VN heeft niet voor niets 2012 tot het jaar van de coöperatie 

uitgeroepen
140

. Voor wie zich buiten de reguliere wandelgangen van de klimaattoppen in Kopenhagen 

en Cancun heeft gewaagd, heeft deze mondiale grassrootculture aan het werk kunnen zien. Het is een 

schijnbaar ongecoördineerde zwerm met een enorme diversiteit aan vogels van allerlei pluimage. 

Collectief heeft het meer richting en slagkracht dan we denken.  

 

Eén termiet zal een huis niet omver krijgen, een paar honderd (of duizend) lukt dat wel.  

 

Waar de markten en overheden het laten afweten, treden burgers naar voren en nemen het heft in eigen 

handen. In die zin zijn ‘wij als collectief’ de onzichtbare hand waarvan verondersteld wordt dat deze 

alles als vanzelf in goede banen zou leiden: We are the Invisible Hand.  

Die hand - ‘wij’ - zijn allang aan het werk. De transitie is in volle gang. We moeten het alleen willen 

zien, stelt Paul Hawken, een Amerikaanse sociaal wetenschapper die deze beweging al jaren volgt
141

.  

 

Dit essay is te zien als een poging om zichtbaar te maken hoe deze onzichtbare hand op gebied van 

energie al aan het werk is in Nederland.  

 

 

  

                                                      
139 NRC ‘Oude Windmolen, Nieuwe Turbine’, foto: Rien Zilvold.  
140 VN Jaar van de coöperatie: http://www.jaarvandecooperatie.nl/ 
141 Paul Hawken, Blessed Unrest, How the largest social movement in the world came into being and why no one saw it 

coming, 2007.  

http://www.jaarvandecooperatie.nl/
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Relevante websites: 

Voor websites initiatieven zie bijlagen.  

Urgenda: www.urgenda.nl 

WijKrijgenKippen(www.wijkrijgenkippen.nl/), 

P-Nuts: www.Pnuts.nu 

HIER opgewekt: www.hieropgewekt.nl  

Ode www.duurzameenergie.org 

E-Decentraal (www.e-decentraal.com) 

WindUnie: www.windunie.nl 

PolderPV:  www.polderpv.nl   

SETNL: http://setnl.nl/ 

Energie Transitiemodel www.energietransitiemodel.nl/. 
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Bijlagen 

 

Inventarisatie energie-initiatieven 

Diverse bronnen: vooral lijst van Frank Boon, student duurzame ontwikkeling aan de Universiteit 

Utrecht. P-Nuts, Henri Bontebal, HIER opgewekt en eigen research op basis van websites.  

 

Voor overzicht lokale duurzame energiebedrijven (LDBE)  in Nederland, Frank Boon Universiteit 

Utrecht. 

http://nl.lokaleduurzameenergiebedrijven.wikia.com/wiki/Lokale_duurzame_energiebedrijven_wiki  

 

Voor actualisering zie HIER Opgewekt. www.hieropgewekt.nl ; Stand van zaken augustus 2012: 280 

initiatieven. Voor dit essay gekeken naar burgerinitiatieven. 

 

 

 
 

 

  

http://nl.lokaleduurzameenergiebedrijven.wikia.com/wiki/Lokale_duurzame_energiebedrijven_wiki
http://www.hieropgewekt.nl/
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Tabel: lokale energie bedrijven (met statuten; formeel opgericht en operationeel)  

Voor zover bekend juni 2012 
  leden klanten   
TexelEnergie  Texel 3000 4000 2007 www.texelenergie.nl 
Thermo Bello  Culemborg 

(Gelderland) 
200 198 2009 www.thermobello.nl   

Amelander Energie 

Coöperatie (AEC) 
Ameland 226 1075 2009 www.amelandenergie.nl    

Onze Energie  Amsterdam 

Noord 
220 110 2009 www.onzeenergie.nl    

Noord Hollandse 

Energie Coöperatie 

(NHEC)  

Zijdwind 
(Noord 
Holland) 

500 750 2010 www.nhec.nl 

ADEM Houten  Houten 
(Utrecht) 

5  2010 www.ademhouten.nl 

CALorie –Eigenwijze 

Energie 
Castricum 
(Noord 
Holland) 

60 
(120s) 

120 2010 www.calorieenergie.nl   

De A Coöperatieve 

vereniging  
Apeldoorn 
(Gelderland)  

520  2010 www.de-a.nl    

Lochem Energie  Lochem 
(Overijssel) 

250 
(930s) 

 2011 www.lochemenergie.net    

Zeenergie (Coöperatieve 

Vereniging Duurzame 

Energie Zeewolde)  

Zeewolde 
(Flevoland) 

  maart 

2011 
www.zeenergie.nl 

Energie Coöperatie 

Noordseveld  
Roden 
(Groningen) 

45 
(200s) 

 juni 2011 http://ecnoordseveld.nl 

Morgen Groene Energie  Nuenen  
(Noord 
Brabant) 

  augustus 

2011 
http://www.morgengroeneenergie.nl 

Reggestroom 

(Coöperatieve Duurzame 

Energie Hellendoorn,  

Hellendoorn 
(Overijsel) 

  november 

2011 
www.regge-stroom.nl 

Eemstroom 

(Energiecoöperatie 

Amersfoort;  

Amersfoort 
(Utrecht) 

20 
(150s) 

 februari 

2012 
www.energiecooperatieamersfoort.nl; 
http://www.heelhelder.nl/eemstroom 

Coöperatieve vereniging 

Energie Dongen  
Dongen 
(Noord 
Brabant) 

250 
(150s) 

 februari 

2012 
www.energiedongen.nl 

Grunneger Power  Groningen 3500 61 april 2012 www.grunnegerpower.nl   
De Groene Reus, 

Duurzame energie 

coöperatie Flevoland 

Flevoland 20 
(50s) 

 April 2012 www.degroenereus.nl 

Zutphense Energie 

Transitie  
Zutphen 
(Gelderland) 

(250s)  mei 2012 www.zutphenaanzet.nl   

Lokaal Energiebedrijf 
‘Olympisch Gebied’ 

Amsterdam -   (mogelijk alleen nog plannen) 

Aantal kleinere 

initiatieven: 

Schoonschip,), De Stoere 

Houtman 

    www.schoonschipamsterdam.org 
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Tabel: plannen voor oprichten van lokaal energiebedrijf (status juni 2012; voor zover bekend) 

 
   
EnergieU  Utrecht  www.energieu.nl     
Stichting Bergen en Energie Bergen (Noord Holland) 

   
www.bergenenergie.nl 

Lokaal energiebedrijf 

Wageningen (Vallei). 

Wageningen (Gelderland)  

Weert Energie, Weert (Noord Branbant) www.weertenergie.nl 
Lokale energiebedrijf Blijstroom Blijdorp Rotterdam (Zuid 

Holland) 
http://blijdorp010empowered.wordpress.com 

EnergieRijk Voorst  (ERV), Voorst, Regio Deventer 

(Gelderland)  
http://energierijkvoorst.nl 

Amsterdam Energie (partner van 

NHEC), 

Amsterdam (Noord Holland) www.amsterdamenergie.nl 

Oosterhout Duurzame energie Oosterhout (gelderland)  
Duurzame energie DE Ramplaan  Haarlem (Noord Holland) www.deramplaan.nl 
Duurzaamdorp Diemen Diemen  
Energie coöperatie Boxtel Boxtel ( http://www.ecboxtel.nl/ 
Lingewaardse 

Energiemaatschappij 

Lingewaard (Gelderland)  

Deventer Energie Deventer  

Stichting Altena Biesbosch 
Energie (ABE) 

  

Kinetsich Noord, NDSM werf 
(geothermisch) 

Amsterdam  

Twente Energiemaatschappij Twente  

De Eerste Brummens 
Energiemaatschappij 

brummen  

LeidenEnergiek  Leiden Nog geen website 
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Tabel: Windcoöperaties (bron: ODE, websites, lijst Frank Boon, L. Loenen) 

 
 leden regio oprichting  

Noordenwind142 500 Drachten (Friesland) 1986 www.noordenwind.org 

Kennemerwind  800 Heerhugowaard (Noord 

Holland) 

1986 www.kennemerwind.nl 

Zeeuwind  1400 Vlissingen (Zeeland) 1987 www.zeeuwind.nl 

Westfriese Wind Coöperatie  300 Andijk, Enkhuizen, 

Medemblik (Noord 

Holland) 

1988 www.wfr-wind.nl 

Coöperatie Windenergie 

Waterland (CWW) 

500 Marken (Noord Holland) 1989 www.cwwaterland.nl 

De Eendragt (Helderse 

Coöperatieve 

windmolenvereniging;  

Onbekend Den Helder (Noord 

Holland) 

1989 www.eendragt-duurzame-

energie.nl 

Uwind  Onbekend Utrecht 1989 www.uwind.nl   

Meerwind 900 Hoofddorp (Zuid 

Holland) 

1989  

De Coöperatie Win 

Duurzame Energie143 

97 Wilnis (Utrecht) 1990 http://home.tiscali.nl/ 

~wttvdlee 

De Windvogel  2200 Gouda (Zuid Holland) 1991 www.windvogel.nl 

Deltawind  1300 Goerree Overflakkee 

(Zuid Holland)  

1991/92 www.deltawind.nl/ 

Zaanse Energie Koöperatie  100 in 1994 Assendelft (Noord 

Holland) 

1994 http://home.planet.nl/ 

~beets085/index2.htm 

     

Zeekracht (Natuur&Milieu) 9500 Nederland 2010 http://zeekracht.nl 

Coöperatieve vereniging 

Zuidenwind 

- Thorn (Limburg) 2011 www.zuidenwind.org 

De Windcentrale  - Amsterdam (Noord 

Holland) 

2011 http://windcentrale.nl 

Vogelwijk Energiek Den 

Haag 

 Den Haag 2010 www.vogelwijkenergiek.nl   

 

 

Kleinschalige windprojecten (voor zover bekend): 

 
Vogelwijk 100 Den Haag 2009 

Amstelvogels  

(samenwerking Windvogel/ WijKrijgenKippen) 

400 Amsterdam 2011 

Power to Nijmegen  

(samenwerking Windvogel/ Milieufederatie 

Gelderland) 

- Nijmegen 2011 

Kroetenwind (Stichting) (wijk) Breda (Brabant) (2002) 2010 

Waardevolle wind (Stichting)  Gerwen (Brabant) (plannen) 

    

 

  

                                                      
142 Vereniging Feriening Fryske Doarpsmûnen (FDD), Vereniging Windturbine-eigenaren Friesland (VWF), Platform 

Duurzaam Fryslân PDF (bij Noordenwind aangesloten). 
143 geen Ode lid?  
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Tabel: Zonne-initiatieven, coöperaties (niet uitputtend) 

Zie voor overzicht Polder PV, landelijk overzicht van inkoopacties: 

http://www.polderpv.nl/inkoopacties_Nederland.htm  

 
    

De Zonvogel, coöperatieve vereniging Amersfoort 2008 www.zonvogel.nl   

Energievan Boer en Buur  

Boer zoekt Buur/ Bedrijf zoekt Buur 

Divers 2008 www.boerzoektbuur.nl 

Zonnehoven (wijkinitiatief) Deventer 2009 www.zonnehoven.nl 

Stichting Doorzon Leeuwarden 2009  

Vereniging Duurzaam Soesterkwartier 

Coöperatie Zon op school 

Amersfoort 2009  

Xpositron (ondernemers) Amsterdam 2009 www.xpositron.nl 

Achterhoekse Zonneenergie Coöperatie  Achterhoek 2010 http://azec.nl 

HesselnEnergie, Coöperatie voor 

Zonne-energie in Oosterhesselen,  

Oosterhesselen 2010 www.hesselnenergie.nl   

Zoneco (projectontwikkeling en 

levering zonnestroom) 

Lochem 2010 www.zoneco-energie.nl 

Stichting Duurzame wijken Almere Almere 2010;  

 

nog actief? 

Coöperatie Duurzaam Zwaag Zwaag 2011  

BuurtEnergie Zwolle Zwolle 2011  

Haal energie uit de Biesland Den Haag   

Heetec – Stichting Duurzaam Heeten Heeten ) ..  

    

Stichting Zonneenergie Wageningen   www.zonne-energie-

wageningen.nl 

Zon op Nederland (Zon op Noord, Zon 

op Castricum) (project ontwikkelaar) 

Amsterdam, 

Castricum  

 www.zonopnederland.nl/   

Solar Green Point (projectontwikkelaar)   www.solargreenpoint.nl 

4NewEnergy (project ontwikkelaar) 

Zonnepark Nijmegen 

  /www.4-newenergy.nl 

    

   

Tabel: Financiering van de Energieke BottomUp (nader uit te werken) 

 
   

Stichting DOEN 

Postcode Loterij/ Droomfonds 

 

Qurrent 100% eigendom Stichting 

DOEN. Project We-Generate.  

 

HIER opgewekt (HIER klimaat, Natuur – 

en Milieufederaties 

€ 13,5 miljoen euro 

 De-ON Steun van Qurrent Onbekend  

 Onze Energie Amsterdam Onbekend 

 Windcentrale Onbekend 

 Greenchoice Zonvast Onbekend 

 Stichting Nederland Krijgt Nieuwe 

Energie 

onbekend 

AgentschapNL Green Deal E-Decentraal  € 75.000 aanloopkosten, plus 1,5 fte 

ondersteuning.  

AgentschapNL: Klimaat 

Neutrale Steden144 

WijKrijgenKippen (2010) Onbekend 

 

 

 

  

                                                      
144 AgentschapNL: http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/amsterdam-zuid-samen-bouwen-aan-lokale-

duurzame-energiebedrijven 

http://www.polderpv.nl/inkoopacties_Nederland.htm
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Dit onderzoek is uitgevoerd op eigen titel, aangezet door (onverbeterlijke) nieuwsgierigheid en besef 

dat huidige BottomUp ontwikkelingen belangrijk is in de grote spel: de transitie naar een duurzame 

energievoorziening.  

 

Een financiële bijdrage is meer dan welkom. Als u meent dat deze verkenning en analyse 

maatschappelijk gezien waardevol is, voelt u zich dan vrij om naar eigen inzicht bij te dragen. Nieuwe 

tijden vragen om nieuwe financieringvormen.  

Triodos t.a.v AS I-Search, onderzoek, Anne Marieke Schwencke 25.43.24.258.  

 

Aansluiting bij onderzoeksprojecten op dit terrein wordt uitdrukkelijk gezocht.  

  

Geïnteresseerde partijen kunnen contact opnemen met Anne Marieke Schwencke. 

 

Anne Marieke Schwencke werkt al sinds midden jaren negentig als consultant, duurzaamheidspecialist 

en onderzoeker in de milieu-, fairtrade en ontwikkelingssector. Ze heeft gewerkt bij CE Delft 

(milieuconsultancy), als klimaatspecialist bij het ICCO FairClimate programma en op projectbasis 

binnen verwante netwerken.  

 
 

 
AS I-Search 
onderzoek transitie duurzame en eerlijke toekomst, energie, klimaat,  
Nieuwe Energie 
3e Binnenvestgracht 23 
2312 NR Leiden 
06-23675752/ schwencke.asisearch@kpnmail.nl 
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