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N I E U W S

Groei energiecoöperaties vlakt af, maar belang
neemt toe

   


De groei van het aantal energiecoöperaties in
Nederland vlakt af. Vorig jaar kwamen er 38
nieuwe collectieven bij, de kleinste toename
sinds het begin van de tellingen in 2015. Daar
staat tegenover dat de kwaliteit van de projecten
steeds beter wordt, meldt de zesde editie van de
jaarlijkse Lokale Energiemonitor.
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Windpark Nijmegen-Betuwe, een initiatief van coöperatie WindpowerNijmegen. (Foto: Jeroen Savelkouls/Energeia)

Nederland telt nu 623 energiecoöperaties met samen zo’n 97.000 leden. In 2015, bij

aanvang van de tellingen, stond de teller nog op 243 collectieven van minder dan

50.000 deelnemende leden. Een flinke toename dus, maar “een zeker verzadigingspunt

lijkt daarmee bereikt”. Volgens de Lokale Energiemonitor (LEM), een initiatief van

Klimaatstichting Hier en uitvoeringsinstantie RVO, zit de groei nu vooral in een

toename van de kwaliteit van de organisaties. Er zou sprake zijn van een

“doorontwikkeling naar dynamische en effectieve coöperaties met meer eigen

projecten, leden en deelnemers”.

Kwaliteitssprong
Die kwaliteitssprong is mede het gevolg van het feit dat overheden, markt en

samenleving steeds meer verwachten van lokale collectieven. “Ze krijgen in

toenemende mate een maatschappelijke rol toebedeeld”, zo leest de monitor. “Dit

Lokale Energiemonitor 2020 (pdf)

https://energeia-binary-external-prod.imgix.net/RMecY0NhwN0RT7n6nloDaLH9OJE.pdf?dl=Lokale+Energiemonitor+2020+%28pdf%29.pdf
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betekent meedenken en -beslissen over het regionale en lokale energiebeleid, de

invulling van participatie en eigendom van de lokale omgeving. Coöperaties pakken

die bal op. […] De inzet: positie krijgen en waarmaken.”

Veruit de meeste collectieven werken aan zonneprojecten. De LEM telde in 2020 in

totaal 814 initiatieven in deze categorie, waarvan 761 op dak, 50 op de grond en 3 op

water. Samen zijn deze projecten goed voor 166,4 MW aan vermogen. De groei van zon

op dak zette ook het afgelopen jaar door, maar de monitor constateert wel dat dit met

“de handrem” erop gebeurde. Onzekerheid over de nieuwe postcoderoosregeling,

beperkte beschikbaarheid van dakoppervlak, problemen met netcapaciteit en

coronaperikelen waren hier debet aan.

Bijna een vijfde van de coöperaties werkt aan windprojecten. Eind vorig jaar bleek de

teller te staan op 229,9 MW aan windvermogen in Nederland, 19% meer dan in 2019.

Volgens de LEM staat dit gelijk aan 5,7% van het totale vermogen van wind op land. Er

is nu nog 92,5 MW in aanbouw en 65 MW is in afwachting van een besluit van de Raad

van State; de groei zet dus duur. Het meeste coöperatieve windvermogen is te vinden de

provincies Zeeland, Zuid-Holland en sinds 2020 ook Gelderland.

Lokaal warmtenet
Op het gebied van warmte zijn coöperaties nog lang niet zo ver, maar de LEM telde

vorig jaar wel 77 lokale burgerinitiatieven met concrete plannen op dit gebied. Dat zijn

er 23 meer dan in 2019. In de meeste gevallen zijn de projecten gericht op een lokaal

warmtenet, met veel aandacht voor aquathermie. Een klein aantal initiatieven betreft

groen gas of waterstof als vervanging van aardgas. Veruit het grootste deel van de

Lees ook

Amendement D66 en CDA voor overgangstermijn postcoderoosprojecten


Vorig jaar

Energiecoöperaties groeien maar zien ook obstakels op de weg
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warmteprojecten door coöperaties bevindt zich nog in de onderzoeksfase, zo

concludeert de monitor.
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