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22 uur

De officiële opening eerder deze maand door koning
Willem-Alexander van het grootste coöperatieve windpark
van Nederland op de Krammer sluizen in Zeelend. (Foto:
Hollandse Hoogte)

Hans van der Lugt • Nieuws

'Maak ruimte voor de burger-
energiebeweging'

In het ontwerp-Klimaatakkoord is het

streven opgenomen naar 50% lokaal

eigendom van projecten voor

hernieuwbare elektriciteit op land en

voor de wijkgerichte aanpak bij de

warmtetransitie. Op verzoek van het

ministerie van Economische Zaken en

Klimaat heeft het bureau AS I-Search

een verkenning uitgevoerd naar de rol

die coöperaties in potentie zouden

kunnen spelen. Het onderzoek is

mede uitgevoerd op verzoek van

Energie Samen (de samenwerkende

energiecoöperaties).

Tweederde bevolking positief
Uitgangspunt van de verkenning is

eerder onderzoek dat uitwees dat

tweederde van de bevolking positief staat tegenover gezamenlijke productie van

De 'burger-energiebeweging' is van groot
belang voor het creëren van draagvlak en het
ruimtelijk inpassen van hernieuwbare
energieprojecten, doordat het burgers
zeggenschap geeft en de kans financieel te
profiteren. Wel vergt dit een forse
professionalisering van coöperaties en
overheidsbeleid dat deze ontwikkeling
faciliteert. Dat stelt minister Wiebes op basis
van de Verkenning toekomstpotentieel burger-
energiebeweging 2030.

Verkenning toekomstpotentieel burger-
energiebeweging
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duurzame energie in de woonomgeving. Van dit bevolkingsdeel is de helft bereid

deel te nemen aan een energiecoöperatie en de andere helft “misschien” bereid. In

de tussentijd groeit het aantal energiecoöperaties met ongeveer vijftig per jaar.

Afgelopen jaar waren er in totaal bijna vijfhonderd energiecoöperaties met naar

schatting 70.000 leden. De verkenning stelt dat een verdere groei mogelijk is tot

duizend à vijftienhonderd coöperaties in 2030. Het aantal leden zou kunnen groeien

tot vijfhonderdduizend à 1,5 miljoen.

In het ontwerp-Klimaatakkoord is de doelstelling hernieuwbare elektriciteit op land

35 TWh per jaar in 2030. “Burgers” zouden volgens de verkenning 57% van deze

doelstelling kunnen realiseren met de realisering van 5 GW wind op land (16 TWh

per jaar) en 5 GWp zonne-energie (4 TWh per jaar).

Om die hoeveelheid wind op land in perspectief te plaatsen: de overheid heeft jaren

geleden afgesproken (ook vastgelegd in het Energieakkoord) om in 2020 in totaal 6

GW wind op land te realiseren. Deze doelstelling zal niet worden gehaald en heeft

bovendien tot grote lokale conflicten geleid, zoals in de provincies Drenthe en

Groningen. Ook grootschalige zonneparken met een oppervlak van tientallen

hectares lopen vaak tegen protest en procedures bij de Raad van State aan. 5 GWp

vergt ruwweg 5.000 hectare, maar kan natuurlijk ook voor een belangrijk deel op

daken en andere ongebruikte oppervlakten worden gerealiseerd.

Ruim €2 mrd nodig
De boven genoemde opgave vergt volgens de verkenning een investering

respectievelijk €1,2 mrd voor wind en €1 mrd voor grootschalige zon. “Dit is

financierbaar als 860.000 huishoudens ieder 2.500 euro willen investeren in zon én

wind, ofwel 11% van alle huishoudens”, aldus de verkenning. Tegenover deze

investering zouden aanzienlijke baten staan, met name van wind op land. 5 GW

wind zou een bedrag opleveren in de orde van €180 mln per jaar. Voor zon zouden de

marges kleiner zijn, aldus de verkenning.

Lokale warmtenetten naar Deens model
Lokale, collectieve warmtenetten zouden een belangrijke rol kunnen spelen bij het

'van gas los' komen van de warmtevoorziening van woningen. In Nederland staat

een dergelijke ontwikkeling nog in de kinderschoenen, constateert de verkenning

en geeft dus weinig concrete cijfers van mogelijkheden. Wel verwijst het rapport

naar de vele kleinschalige warmtenetten in Denemarken als mogelijk model, en

constateert dat de benodigde investeringen hoger zullen zijn dan de genoemde

investeringen in hernieuwbare elektriciteit.
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'Wel geld, geen ervaring'
Hoe reëel is een dergelijke toekomstschets? Op landelijke schaal beschikken alle

huishoudens samen over voldoende eigen vermogen om dit alles te bekostigen,

aldus de verkenning. Op individueel niveau lopen de mogelijkheden om mee te

doen echter erg uiteen.

Bij de coöperaties die dit beleid zouden moeten uitvoeren, is een enorme

ontwikkeling nodig, zowel in aantal als in schaal en professionalisme. Coöperaties

moeten zich bewegen in een omgeving waar allerlei professionele bedrijven met veel

ervaring actief zijn, en zullen zich daar stand moeten houden. Men zal in deze markt

locaties en grondposities moeten verkrijgen, gekwalificeerd personeel, toegang tot

stimuleringsregelingen en een aansluiting op een druk elektriciteitsnetwerk.

Dit zal niet lukken zonder “ondersteunende wet- en regelgeving die een positie voor

burgers creëert en versterkt”, aldus de verkenning. “Overheden spelen een

belangrijke rol in het versterken van de positie van lokale partijen, onder andere

door maatschappelijke randvoorwaarden te formuleren in de toetsingskaders voor

omgevingsplannen, warmte(transitie)plannen en tender- en

aanbestedingsprocedures (voor opdrachten, gronduitgifte, inkoop van energie, e.d).”

Wiebes: 'Belangrijk'
“Ik vind de burger-energiebeweging belangrijk en bevorder de condities voor deze

beweging op verschillende manieren”, schrijft minister Eric Wiebes ( Economische

Zaken en Klimaat, VVD) aan de Tweede Kamer bij aanbieding van de verkenning. Als

voorbeeld verwijst hij naar de oprichting van een “ontwikkelfaciliteit voor

energiecoöperaties”. Ook werkt Den Haag aan een handreiking participatie waarin

ook voor andere overheden de mogelijkheden voor participatie in kaart worden

gebracht. Met partijen binnen de zogeheten participatiecoalitie (Natuur en

Milieufederaties, Energie Samen, Energieloketten, HIER, Buurkracht en LSA

Bewoners) is hij in gesprek over verdere uitwerking van beleid dat burgerparticipatie

moet faciliteren.

   

 Door Hans van der Lugt 
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beurs voor energie
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