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Groei productiecapaciteit
energiecoöperaties zet door
Tekst Anne Marieke Schwencke, i.o.v. HIER opgewekt
2012 Aeneas

De productiecapaciteit voor duurzame energie in handen van
energiecoöperaties neemt sterk toe. Dat blijkt uit de Lokale Energie
Monitor 2015 van HIER opgewekt. Naast een enorme toename
van zon- en windprojecten in 2015, staan er nog veel potentiële
projecten op de planning voor 2016 en verder. Met de toename van
productiecapaciteit ontgroeit de lokale duurzame energiebeweging
de kinderschoenen.

Met ruim 200 energiecoöperaties, 100 collectieve zonne-installaties en 100 burgerwindmolens
wordt de lokale duurzame energiebeweging langzaam volwassen. Coöperaties - grotendeels
gedragen door particulieren - ontwikkelden en financierden samen de afgelopen jaren bijna 90
MW nieuwe energie, een opbrengst die gelijk is aan het stroomverbruik van bijna vijftigduizend
huishoudens. Dit vermogen wordt binnen korte tijd verdubbeld want er staat voor minstens 200
MW aan nieuwe projecten klaar voor de komende jaren. Tienduizenden Nederlandse burgers
investeerden sinds 2012 samen minstens €20 miljoen in lokale duurzame energie. Volgens
Sible Schöne van HIER opgewekt laten de resultaten van de Lokale Energie Monitor zien dat
duurzame energieopwekking door burgerinitiatieven ook in Nederland haalbaar geworden is.
“De nieuwe coöperatieve energiebeweging is er in enkele jaren in geslaagd om tienduizenden
mensen aan zich te binden, een kleine honderd collectieve zonprojecten te realiseren en de
eerste reeks windprojecten. En er staat nog veel meer op stapel.”

Spectaculaire groei
Nederland telt momenteel 220 energiecoöperaties. In 2010 waren er nog maar 24, dat betekent
dat het aantal sinds 2012 razendsnel is toegenomen. Deze groei zet door, met name in de
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Noordelijke provincies. Van de 50 nieuwe coöperaties in 2015, zitten er 26 in Friesland,
Drenthe en Groningen. Friesland is met in totaal 40 coöperaties de absolute koploper, maar
zeker ook relatief als je dat getal afzet tegen het aantal inwoners in de provincie. Dat is niet
gek, want Friesland kent een rijke coöperatieve traditie en een sterke wens om zelfstandig te
zijn. Bijna 75% van de Nederlandse energiecoöperaties is jonger dan twee jaar. De oudste
energiecoöperaties komen uit Noord-Holland waar twintig coöperaties actief zijn, met Texel
Energie als de eerste en de oudste van Nederland. “De coöperaties vertegenwoordigen samen
35.000 tot 40.000 leden. Dat is meer dan een politieke partij als de VVD”, merkt Siward Zomer,
voorzitter van ODE Decentraal op.

Variaties op het thema
De Lokale Energie Monitor maakt onderscheid tussen lokale energiecoöperaties, wind- en
projectcoöperaties en initiatieven met crowdfunding. De ruim 200 lokale coöperaties hebben
een brede energiedoelstelling en een regionale benadering. Ze werken aan meerdere projecten
en activiteiten op het gebied van lokale energieopwekking, besparing, collectieve inkoop van
zonnepanelen en energie. Soms doen ze dat in combinatie met glasvezel, zorg, elektrisch
vervoer en voedsel. Een aantal coöperaties is specifiek gericht op energieopwekking. Dit geldt
in ieder geval voor de vijftien oudere windcoöperaties die al 20 tot 25 jaar bezig zijn en de zes
die er sinds 2010 bij zijn gekomen. De laatste twee jaar worden echter steeds vaker project-
(of productie)coöperaties opgericht die de deelnemers van één specifiek productieproject
verenigt. Soms zijn ze opgericht door een lokale coöperatie, in andere gevallen door een andere
initiatiefnemer. Zo heeft De Windcentrale de eerste projectcoöperaties opgericht die bestaande
windmolens in coöperatief beheer brengt. Er zijn inmiddels 57 projectcoöperaties waarvan er 22
zijn opgericht met een lokale coöperatie en 35 met een andere partij. De verwachting is dat we
de komende jaren veel meer van dit soort coöperaties gaan zien, zeker met de aanpassingen
in de postcoderoosregeling. Daarnaast is er een groep wijk- en buurtinitiatieven zonder formele
rechtsvorm, die vooral bezig is met energiebesparing.

Crowdfunding in de energie
Ook het aantal particulieren dat via een van de crowdfundingplatforms investeert in
energieopwekking neemt snel toe. Soms is een coöperatie daarbij betrokken of vormen de
deelnemers een projectcoöperatie, maar vaak ook niet. In het laatste geval financiert de crowd
in het project zonder eigenaar te worden van de installaties. De belangrijkste platforms zijn
Greencrowd, Zonnepanelendelen, Zon op Nederland en SolarGreenPoint. Een bijzondere vorm
van crowdfunding is BoerZoektBuur waarbij particulieren investeren in zonnepanelen bij een
boer en daar productvouchers met een bonus voor terugkrijgen. BoerZoektBuur ontstond al in
2008 en liep dus op de muziek vooruit. Het idee vond navolging in de projecten van Ekoplaza,
deze ecologische supermarktketen investeert in zonnepanelen op een school of kinderboerderij
met geld van klanten. Ook de projecten in Arnhem met Rijn en IJssel Energie zijn op deze
manier vormgegeven.

Collectieve zon
Burgers investeren massaal in zonnepanelen op hun eigen dak. Maar ze investeren ook
steeds vaker - als collectief - in zonnecentrales op daken of op grond van anderen. Sinds
2012 zijn 100 collectieve zonprojecten van de grond gekomen, waarvan 80% in 2014 en
2015. Bijna 60 projecten zijn met lokale energiecoöperaties gerealiseerd, de rest met andere
initiatiefnemers en via crowdfundingplatforms. Driekwart van de installaties is ondergebracht in
een (project)coöperatie, waarmee de deelnemers dus ook eigenaar zijn van de installatie.
Er is momenteel 6,7 MWp gerealiseerd met 26.000 zonnepanelen en een opbrengst die gelijk
is aan het stroomverbruik van 1.700 huishoudens. Het meeste zonvermogen is gerealiseerd in
Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Het gaat om projecten op daken van scholen, sport-
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en kennisinstellingen, ziekenhuizen en in drie gevallen op grond. Het grootste zonnepark met
2.900 zonnepanelen bevindt zich op Goeree-Overflakkee en is van windcoöperatie Deltawind.

Burgers investeren
In totaal is er 10 miljoen euro geïnvesteerd in zonprojecten, waarbij 6 tot 7 miljoen euro is
ingebracht door burgers. Ze nemen in de projecten tussen de 10 en 100 % van de financiering
voor hun rekening, de rest gaat via de bank, fondsen of subsidie. Minstens 4.700 burgers
hebben direct geïnvesteerd in een project, met bedragen die variëren van 100 tot soms 3.000
euro per deelnemer. Anderen investeren indirect via hun coöperatie. Ze verstrekken een
lening aan de coöperatie die namens alle leden investeert. Het animo onder burgers om mee
te financieren is groot; de meeste projecten van coöperaties en crowdfundingplatforms zijn
snel uitverkocht. Zo hebben Ulvenhouters binnen één maand 70.000 euro ingebracht voor
een collectief zonnedak op een sporthal, meldt energiecoöperatie Anneville op haar website.
De initiatiefnemers steken behalve geld, ook veel tijd en expertise in een project. De waarde
die dit vertegenwoordigt is lastig te meten. Het gaat gemiddeld om ongeveer 500 uur voor
zonprojecten, geven initiatiefnemers aan in de enquête van de Lokale Energie Monitor. Dat zou
betekenen dat er in de honderd zonprojecten bijna 5.000 uur aan vrijwilligersuren zit. Stel dat we
hier een uurtarief van 50 euro voor zouden betalen, dan hebben we het hier over een investering
van 2,5 miljoen euro aan maatschappelijk kapitaal. Daarnaast organiseren veel initiatiefnemers
een feestelijke opening waar veel mensen op af komen. Elke project heeft daarmee een spin-off
die al even lastig meetbaar is.

De postcoderoos
2015 was het jaar van de postcoderoos. Tot 2013 was het een onbekend woord, maar na
bekrachtiging van de Regeling Verlaagd Tarief begin 2014 werd het een gevleugeld begrip in de
sector. Een onbekend (maar waarschijnlijk groot) aantal initiatieven heeft zitten rekenen aan de
businesscase. Uiteindelijk zijn er 17 projecten gerealiseerd met de nieuwe regeling. Het grootste
postcoderoosproject met ruim 1.300 zonnepanelen op een tennishal is gerealiseerd in Haarlem
door de coöperatie DE Ramplaan. Dit project is 100% eigendom van de bewoners. De meeste
zonprojecten maken gebruik van de SDE+-regeling of saldering. De enorme golf aanvragen voor
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zonprojecten van eind 2014 heeft geleid tot realisatie van minstens twintig SDE zonprojecten.
Bijna 30 staan er op de planning voor 2016.

Verviervoudiging collectieve zon
Er zitten nog veel zonprojecten in de pijplijn. Ruim vijftig projecten zullen naar verwachting in
2016 worden gerealiseerd. Het gaat om grote plannen waaronder opvallend veel zonneparken
in Friesland. Op Ameland staat een project van 23.000 zonnepanelen (6 MW) in de startblokken.
De Amelander Energie Coöperatie is daar voor een derde eigenaar, de gemeente en Eneco
voor het overige deel. De trend in collectieve zon is; van klein naar groter en van dak naar
grond. Er is zelfs een zonne-energie-project op water in de maak; het drijvend park in Bergerden
dat samen met LingewaardEnergie wordt ontwikkeld. In totaal is er voor bijna 26 MWp gepland
voor 2016. Er staan daarnaast nog minstens vijftig projecten op de radar die in een oriënterende
fase verkeren. Ook hier gaat het vaak om grote projecten waar coöperaties actief bij betrokken
zijn.

81,5 MW collectieve windenergie
De windenergiesector kent een lange coöperatieve traditie, die bijna 25 jaar geleden in gang
is gezet door ondernemende burgers. Er staat 81,5 MW aan coöperatief windvermogen
opgesteld, dat is ongeveer 3% van het totale vermogen windenergie op land. Ruim 70% van
het windvermogen is vóór 2012 gerealiseerd door de eerste generatie windcoöperaties. Deze
oudere windcoöperaties zijn nog steeds volop actief. Na 2011 ontstonden nieuwe coöperatieve
windinitiatieven:

• -De Windcentrale kocht negen bestaande molens met financiering van particulieren.

• -In Limburg en Overijssel zijn nieuwe windturbines gerealiseerd door de nieuwe coöperaties
Zuidenwind en Deventer Energie.

• -De windcoöperatie Meerwind heeft in 2013 haar molens vervangen en opgeschaald.

Sinds 2012 is gezamenlijk € 20 miljoen in deze nieuwe windprojecten geïnvesteerd door leden.
Daarnaast organiseerden coöperaties de financiële participatie in windprojecten in Houten (€ 2,5
miljoen euro) Hazeldonk (€ 1 miljoen), maar hier zijn de deelnemers geen mede-eigenaar.



5  

Veel nieuwe burgerwind
Er is voor de komende jaren nog eens minstens 150 MW aan nieuwe windenergieprojecten (50
turbines) gepland in de coöperatieve sector.

• -Op de Krammersluizen werken de windcoöperaties Deltawind en Zeewind aan het grootste
burgerinitiatief van Nederland; een 100 MW windpark.

• -In Nijmegen staat een coöperatief windpark in de steigers, waarvoor ruim duizend leden
deze zomer twee miljoen euro hebben opgebracht. Hier heeft de Geldserse Milieufederatie
een zeer actieve rol gespeeld.

• -Daarnaast zijn er plannen voor financiële participatie via een coöperatie in windparken bij
Hellegatsplein (met Qurrent) en bij Netterden (met AGEM, een coöperatie van gemeenten).

Er zijn nog tal van coöperatieve windenergieplannen – van groen tot bijna rijp – op minstens
twintig locaties verspreid in Nederland. Coöperaties zijn bij twintig lopende projecten betrokken
in een groot aantal regio’s, van de Betuwe tot Zeewolde. Vrijwel altijd gaat het om een
samenwerking met een ontwikkelaar en andere partijen. Burgers zoeken actief naar een stevige
positie in de windmarkt en zijn duidelijk bereid te investeren als de omgeving ervan profiteert.
Ze vormen samenwerkingsverbanden met elkaar om hun eigen posities te versterken. Dit heeft
geleid tot de oprichting van nieuwe regionale coöperaties zoals T-Wind in Brabant, coöperatie
Geldermalsen-Neerijnen, IJsselwind in de Stedendriehoek, Amsterdam Wind en Drechtse Wind.

Soms lukt het niet
Niet alle plannen komen van de grond. In de gemeente Utrecht heeft de energiecoöperatie
Energie-U haar plannen voor windturbines op een industrieterrein in 2014 moeten laten varen
door toenemende weerstand in de stad. Friese windplannen van coöperaties liggen stil als
gevolg van provinciaal beleid. “Alle planvorming waaraan de afgelopen jaren gewerkt is in
Friesland, is nutteloos gebleken. Dit draagt niet bij aan het maken van nieuwe plannen. Sterker
nog, nieuwe plannen zijn kansloos. Het zit hier al jaren en jaren op slot”, meldt een Friese
windcoöperant. De Friese windcoöperaties oriënteren zich daarom op deelname in grote
windparken op het IJsselmeer. Ook in Noord-Holland ligt alles stil als gevolg van provinciaal
beleid, wat tot veel frustratie bij de coöperaties leidt.

Collectieve inkoopmacht
De burgerbeweging heeft impact op de energiemarkt. De coöperaties mobiliseren inkoopmacht
en brengen een deel van de energiehandel in eigen beheer. Bijna 60% van de coöperaties
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biedt de mogelijkheid om via de coöperatie duurzame energie in te kopen. Dit is steeds
vaker stroom van eigen productie-installaties en levert producten op als Zaanse Stroom en
Kennemerwindstroom. Energieleveranciers – bestaande en nieuwe – organiseren deze lokale
levering van eigen stroom. Lokale duurzame stroom van eigen zonnedaken, windmolens of
waterkrachtcentrales heeft een waarde gekregen die het voor 2012 nog niet had. De markt
verandert en burgercoöperaties dragen daar aan bij.

Coöperaties van coöperaties
In 2013 en 2014 zijn twee nieuwe coöperatieve leveranciers ontstaan: de Duurzame Energie
Unie (DE Unie) en Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD Energie). Deze ‘coöperaties van
coöperaties’ met een leveranciersvergunning handelen direct op de energiemarkt en houden
de handelsmarge binnen de coöperaties. De aangesloten coöperaties investeren in nieuwe
productie of maatschappelijke voorzieningen in hun dorp. Dit model is uniek voor Nederland. In
Noord Nederland is NLD Energie, dat door de provinciale koepelcoöperaties is opgericht, een
vliegwiel achter de oprichting van nieuwe energiecoöperaties.

Coöperaties steunen gemeenschappen
Een belangrijk kenmerk van de huidige burgerbeweging is een actieve betrokkenheid in de
eigen gemeenschap. Dit wordt onder meer zichtbaar in de lokale fondsen. De windcoöperaties
reserveren al jaren een deel van hun opbrengsten voor projecten in de eigen gemeenschap,
bijvoorbeeld voor de verduurzaming van een school, sportclub of dorpshuis. Dit gaat soms
om substantiële bedragen, van €10.000 tot €20.000 per coöperatie per jaar. Zo subsidieerde
de Stichting Duurzaam Waterland zonprojecten op een stadskantoor, een zwembad en
een stal. Anderen ondersteunen natuur- en milieueducatie, herstel van een historische
molen of een opvang voor egels. “Mede omdat de winsten voortvloeien uit subsidiegelden
(gemeenschapsgeld) ondersteunen we (projecten van) natuur- en maatschappelijke organisaties
in ons werkgebied”, stelt de Helderse Coöperatieve windmolenvereniging De Eendragt (sinds
1989) op haar website.

Impact op energiebesparing
Minstens 30% van de coöperaties organiseert collectieve inkoopacties van zonnepanelen voor
particulieren. Uit een steekproef blijkt dat deze acties soms stevig kunnen bijdragen aan het
geïnstalleerde zonvermogen in de gemeente of regio. Een kleine twintig coöperaties hebben met
hun acties 60.000 panelen (15 MW) op daken van bewoners gekregen. De acties van Zeeuwind,
samen met de Milieufederatie Zeeland, hebben 10% van alle Zeeuwse zonnepanelen geleverd.
In twee andere gemeenten zijn bijna 30% van alle zonnepanelen in het dorp geleverd door de
lokale coöperatie. Daarnaast is bijna 70% van de energiecoöperaties ook actief op gebied van
energiebesparing. Ze organiseren informatiebijeenkomsten, energiecafés, energiemarkten,
bieden energie- en warmtescans en feedback op de energienota aan voor woningeigenaren.
Ook verzorgen ze energieloketten, cursussen, leskisten voor scholen en ze organiseren
wedstrijden en eerste hulpacties bij energielekken voor huiseigenaren. Coöperaties treden actief
naar buiten, halen regelmatig de lokale media en hebben een bereik dat het eigen ledenaantal
overschrijdt. Ze werken vaak samen met gemeenten of netbeheerders, in opdracht, met een
subsidie of op vrijwillige basis. De impact van dit soort acties is lastig te meten.
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Vooruitblik naar 2016
De monitor 2015 maakt mooi zichtbaar waar de energiebeweging van burgers staat, vertelt
Siward Zomer. “Drie jaar geleden was het nog onzeker of de lokale energiebeweging zou blijven
bestaan. Ze bestond uit groepen vrijwilligers met mooie ideeën. Nu worden die ideeën in rap
tempo omgezet in concrete projecten waar de betrokken organisaties de komende twintig jaar
verantwoordelijk voor zijn. De Lokale Energie Monitor maakt duidelijk dat deze beweging niet
meer terug in de fles te krijgen is. We hebben er veel vertrouwen in dat het aantal projecten
vanaf nu elk jaar zal groeien.”

Over de Lokale Energie Monitor
De Lokale Energie Monitor is een jaarlijks terugkerende systematische en kwantitatieve
analyse van de ontwikkelingen in de lokale energiesector. Het is een initiatief van HIER
opgewekt en het onderzoek werd uitgevoerd door Anne Marieke Schwencke. Er is
nauw samengewerkt met regionale partners uit de coöperatieve beweging, landelijke
monitoringexperts van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS), Energie Centrum Nederland (ECN), het Planbureau
voor de Leefomgeving (PBL), Rijkswaterstaat (RWS), de netbeheerders en de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG).
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