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Het onderscheid tussen burgers, bedrijven en lokale overheden vervaagt hiermee soms
ook. Is het de zakelijke ondernemer of de overtuigde privépersoon die zijn tijd en geld steekt
in oprichting van een leasemaatschappij voor zonnepanelen? Is het een particulier of een
politiek talent die buren en plaatsgenoten bijeenbrengt in een nieuwe vereniging? Doet een
gemeente mee omdat dat haar vanzelfsprekende taak is, of omdat overtuigde raadsleden
hier bewust voor kiezen en aan werken? Het zijn toch vooral de individuen die zich sterk
maken voor een doel waar zij in geloven.
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Het ‘stroomt’ in Nederland! Op verschillende plaatsen, in alle hoeken van het land, duiken
projecten op voor lokale duurzame energieopwekking. Het lijkt erop dat het besef groeiende
is dat deze tijd vraagt om nieuwe energie. En dan bedoel ik niet alleen de wens om in eigen
elektriciteit of warmte te voorzien, omdat dat voordelig is of minder afhankelijk maakt van de
internationale energiemarkt. Het lijkt er ook op dat mensen elkaar opzoeken om zich samen
te richten op verantwoord gebruik van bronnen, minder vervuiling en zo gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor wat men opwekt en verbruikt. Er is behoefte om met elkaar,
op overzichtelijke schaal, grip te hebben op de eigen levensbehoeften.

Kan het wel uit?

KNHM, Postbus 33,

Is lokale duurzame energie wel haalbaar en realistisch? Tristan Simon van ARCADIS
geeft tips om het slim te organiseren.
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Voor al deze mensen geldt: ze kiezen niet de makkelijke weg,
maar een route waar de paden nog niet platgetreden zijn.
Er moet nog veel uitgezocht worden, georganiseerd, geredeneerd, bepleit en soms bevochten. Dat kóst ook energie, van een andere soort. Het vraagt ook investering van tijd en vaak
van geld. Ik kan niet anders dan veel respect voelen voor deze doorzetters die zich soms als
volledige leken toch in een project storten omdat ze er in geloven. En die altijd de samenwerking met anderen zoeken om iets te bereiken voor henzelf én hun omgeving.
KNHM kan en wil hierin een partner zijn. Wij willen burgerinitiatieven met onze kennis en
kunde ondersteunen, zodat het meer gaat stromen in dit mooie land.
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Visie van Frank van Bussel, directeur KNHM
KNHM en interessante websites
Korte berichten
Maatschappelijke beweging in energieland
Korte berichten
Visionairs over de toekomst van lokale duurzame energie
Nieuwbouwwijken: bewoners gaan voor duurzaam
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Clemens Cornielje,
voorzitter Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij

De verantwoordelijkheid voor de teksten berust bij de auteurs.
De inhoud van de Werkplaats voor de leefomgeving kan geheel
of gedeeltelijk worden overgenomen indien de bron vermeld
wordt en de redactie daar toestemming voor geeft.
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Visie

Visie

Als we in Europa elke deurbel voorzien van ingebouwde
zonnecellen, besparen we twee elektriciteitscentrales.
Dat is de essentie van lokale duurzame energieopwekking.
Gebruik duurzame bronnen en wek de energie lokaal op.

Mensen raken enthousiast als ze
eigenaar worden van hun energiebron

Eigen
kracht
Foto: iStockphoto

e kunt je afvragen waarom de bewoners van Texel, Lochem
of Amsterdam aan de slag gaan met het lokaal opwekken
van duurzame energie. Daar is een goede reden voor.
De eenvoudig te exploiteren olie- en gasbronnen worden
steeds schaarser en het energieverbruik in de wereld
neemt snel toe. Met als gevolg dat de energieprijs stijgt. Naar
verwachting zal over een tiental jaren onze energierekening hoger
zijn dan wat we betalen aan huur of hypotheek. Door energie duurzaam en lokaal op te wekken ben je niet meer afhankelijk van wat
er op de wereldmarkt van olie gebeurt. Je bent zelfvoorzienend.

J

Het lokaal opwekken van energie is ‘van alle tijden’. Nog niet zo lang
geleden kookten we op hout en gebruikten we de wind voor het
malen van graan. Momenteel halen we onze energie vooral uit het
stopcontact en de gasleiding. De stroom komt uit grote elektriciteitscentrales, het gas uit Slochteren. Niet echt duurzaam. Intussen
heeft de technologische ontwikkeling niet stil gestaan. Zonnepanelen
worden steeds beter en goedkoper. Je zult zien, binnen enkele jaren
liggen ze bij Praxis of IKEA in het schap. Maar ook technieken als
warmte- en koudeopslag zijn sterk verbeterd en kunnen lokaal
worden toegepast.
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Ik merk dat mensen enthousiast raken als ze weer eigenaar zijn van
de energiebron. Ze werken samen in een lokale coöperatie die
eigenaar is van een windmolen of een biovergister. Of de bewonersvereniging zet zonnepanelen op het dak van de flat. Kortom, mensen
verankeren de grip op hun leven in hun directe leefomgeving, waarvoor ze ook verantwoordelijkheid willen nemen. Als het lukt, zijn ze
trots, heel trots. Gelukkig zijn er steeds meer organisaties die daarbij mee investeren of ondersteuning bieden. Veel gemeenten en
bedrijven zien kansen. Denk aan kleinschalige initiatieven waarbij
bewoners zelf een coöperatie opzetten. Of aan grootschaligere
initiatieven waar bewoners, gemeente en bedrijven samenwerken
in een joint venture. Maar ook een energiecoöperatie als Zonvogel
speelt een belangrijke rol voor zonne-energie. Als je dak niet
geschikt is voor zonnepanelen kun je toch meedoen in zonneenergieprojecten en zo je eigen energie opwekken.

Doelen verbinden
Wat kunnen gemeenten of bedrijven doen die graag de drijvende
kracht willen zijn achter een maatschappelijke verandering? Mijn
advies: maak burgers mede-eigenaar. Bijvoorbeeld van de windmolen in hun omgeving. Dan hebben ze er direct profijt van en
accepteren ze dat een windmolen wordt geplaatst in hun directe
leefomgeving. Of betrek bewoners bij het onderhoud van een
natuurgebied en gebruik het hout als brandstof voor de lokale

houtverbrander van het dorp. Zo zal ook het draagvlak voor natuurbehoud toenemen. De ervaring leert dat wanneer projecten gericht
zijn op meerdere doelen, de kans van slagen toeneemt. Het draagvlak wordt versterkt en de financiering kansrijker. Zelfs zonder
directe subsidie van de overheid.

KNHM begeleidt burgers
KNHM begeleidt burgers die hun buurt of wijk willen verbeteren.
We zien dat projecten gericht op lokale duurzame energie kansen
bieden om de fysieke leefomgeving en sociale cohesie te verbeteren.
De praktijk leert dat het samen ontwikkelen en uitvoeren van een
project niet altijd eenvoudig is. Daarom helpt KNHM met kennis,
procesbegeleiding en een uitgebreid netwerk.
Vaak kloppen we met succes aan bij een gemeente die een enthousiaste en zelfs doorslaggevende partnerrol kan spelen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, onze partner in deze uitgave van
de Werkplaats, onderschrijft en ondersteunt deze nieuwe rol van
gemeenten als praktisch helpende en voorwaardenscheppende
partij in een tijdperk waarin energieopwekking weer dichter bij ons
huis komt. Daar ben ik bijzonder blij mee. •
Frank van Bussel, directeur KNHM

Vernieuwing
is nodig
Lokale duurzame energieopwekking is
een ontwikkeling die de overheid in landen
als Duitsland, Spanje en Engeland sterk
faciliteert. Al was het alleen maar door het
wegnemen van bureaucratie en tegenwerkende maatregelen. “Waar de trend
wordt onderkend en ondersteund, daar
worden ook de vruchten geplukt. Nederland
dreigt de boot te missen, en dat ligt niet
aan de initiatiefnemers, maar vooral aan de
bestuurlijke elite die hardnekkig de andere
kant uitkijkt”, waarschuwt Herman Wijffels,
oud-voorzitter SER. “Er zijn uitstekende
voorbeelden binnen onze landsgrenzen te
vinden die zorgen voor een schoner milieu,
voor lokale werkgelegenheid en voor
kennisopbouw over alternatieve energiesystemen en organisatievormen.”

Werkplaats voor de leefomgeving
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Reportage

Het dak van de Henricus Hoeve in het Gelderse Beneden-Leeuwen
is al twee jaar een bron van energie: er zitten zonnepanelen op.
Behalve vlees, melk en groenten levert boer Henk Hoefnagel
nu dus ook kilowattuur (kWh). Hij is medebedenker van het
project BoerZOEKTbuurvoorZONNEPANELEN waarbij een
duurzame kruisbestuiving tussen producent en consument
centraal staat.

Boer zoekt buur
voor zonnepanelen
Tekst: Karin Wesselink – Foto’s: De Beeldredaktie/Rick Nederstigt

n een tot recreatieruimte verbouwde hooiberg doen zo’n vijftien
ouderen zich tegoed aan gekookte aardappelen, bloemkool en
speklapjes. De geur hiervan dringt door tot in de stallen waar
roodbonte koeien ongeduldig staan te loeien. Henk Hoefnagel
verdeelt hier juist het hooi dat, net als de lunch voor de senioren,
van eigen land is. Zijn zorgboerderij Henricus Hoeve groeit en bloeit
weer, niet in de laatste plaats omdat hij hier een dagbesteding voor
ouderen met een fysieke of psychische beperking combineert met
de productie van duurzame energie en biologische producten.

I

Voor wat hoort wat

Henk Hoefnagel:“Ik investeer
liever in de volgende generatie
zodat die me niet kan verwijten dat
ik er een zooitje van heb gemaakt.”
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Hoefnagel is medebedenker van BoerZOEKTbuurvoorZONNEPANELEN, een initiatief waarbij de boer investeert in zonnepanelen
op zijn schuur (voor zo’n € 25.000) door voorfinanciering van buren
(€ 250 per aandeel). De boer kan hierdoor vrijwel klimaatneutraal
produceren en de buur krijgt er tegoedbonnen voor boerderijproducten ter waarde van € 300 voor terug.
Hoefnagel deed dat niet omdat hij geld rook, maar omdat hij graag
binding heeft met zijn klanten. Die consumenten worden voor deze
gelegenheid niet alleen buren genoemd, zo ervaart hij ze ook. En
die buren komen trouwens uit heel Nederland. “Ik heb een vaste
kring van zo’n vijftig consumenten die allemaal voor een duur van
zes jaar hebben geïnvesteerd in mijn bedrijf en de zonnepanelen.
In ruil daarvoor krijgen ze waardebonnen voor mijn producten die ze
hier kunnen verzilveren. Daardoor heb ik contact met mijn afnemers,
ik weet voor wie ik het doe.”
Creatief partner (en een buur) van Hoefnagel is Anne Stijkel uit
Amsterdam. Zij ontwikkelt vernieuwende duurzaamheidsconcepten
en heeft al een groot netwerk onder boeren. Zodra er een subsidieregeling voor het plaatsen van zonnepanelen kwam, grepen Stijkel
Werkplaats voor de leefomgeving
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Martin Collin: “Bovendien
is dit een mooie manier om
consumenten dichterbij de
herkomst van hun dagelijks
voedsel te krijgen.”
en Hoefnagel hun kans voor een pilotproject. Stijkel vertelt dat het
haar nauwelijks moeite kostte om boeren warm te laten lopen voor
zonnepanelen op hun dak. Die daken stonden toch niets te doen.
“Maar de financiering was een ander verhaal. Je vraagt toch van
de consument om in één klap € 250 neer te tellen. Daarmee is je
huishoudportemonnee wel in één keer leeg. Ook al krijg je over zes
jaar verspreid producten ter waarde van € 300 en heb je dus € 50
rente, meer dan bij de gemiddelde bank...”

Hoofd boven water
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Een fysieke buur van de Henricus Hoeve is Martin Collin. Op zijn
aanrecht in het pittoreske Altforst bobbelt de zelfgemaakte wijn van
‘Hoefnagel druiven’ nog wat na. De belangrijkste reden voor Collin
om mee te doen aan dit project is dat hij het ziet als een manier om
het platteland niet te laten verdwijnen. “Dit zie ik als dé toekomst
voor boeren hier in de buurt en eigenlijk overal in Nederland. Anders
kunnen ze het hoofd niet boven water houden en bovendien is dit
een mooie manier om consumenten dichter bij de herkomst van hun
dagelijks voedsel te krijgen.” Hij gaat ook zonder tegoedbonnen
regelmatig naar het winkeltje aan de boerderij voor melk en karnemelk. Daar maakt hij zelf dan weer zure room van, allemaal bewaard
in knakworstpotjes van de Aldi.
Tegenover het huis van Collin spuit de beheerder van dorpshuis
De Kikvorsch net de stoeptegels schoon. Hier resideert zowel de
plaatselijke carnavalsvereniging als een crèche en de Katholieke
Jongeren Vereniging. De beheerder ziet alle veranderingen in de
agrarische sector wat gelaten aan, naar eigen zeggen omdat hij
de zestig al is gepasseerd. Zijn eigen kippenbedrijf heeft hij aan
de wilgen moeten hangen. Hij had geen opvolger en kreeg geen
schaalvergroting voor elkaar. Dat Hoefnagel zonnepanelen op zijn
dak heeft, weet hij. “Alleen moet ik nog zien of dat wat oplevert.
Ik zou het zelf niet aandurven.”

nu bezig met een charmeoffensief aan het adres van de politiek
in Den Haag waar ze wel degelijk mogelijkheden zien. “Er ligt een
regeerakkoord waarin het lokaal en duurzaam energie opwekken
ruimte krijgt, mits het zelfvoorzienend is. Wij staan daar helemaal
achter. Samen met energieleverancier Greenchoice durven wij het
aan om de wetgever uit te dagen bij dit soort collectieve zelflevering
geen belasting te heffen.” Inmiddels is de PvdA met een soortgelijk
wetsvoorstel gekomen.

Dwaas idee

Weten wat je krijgt

Dit hoort Hoefnagel wel vaker in de buurt. “Mensen vinden het toch
een dwaas idee en zijn sceptisch of ik er wel wat aan overhoud. Maar
daar gaat het mij niet om. Bovendien: wat houd je over van een
gloednieuwe auto van € 20.000 of een vakantie naar een verre
bestemming? Die dingen interesseren mij weer niet. Ik investeer
liever in de volgende generatie zodat die me niet kan verwijten dat
ik er een zooitje van heb gemaakt.” Hij is zo’n bewuste boer geworden omdat hij met eigen ogen zag wat intensivering van de landbouw met de natuur doet en hij het contact met de beesten dreigde
te verliezen.
Al met al draait het project goed, vinden Hoefnagel en Stijkel. Er is
alleen één kink in de kabel: de Nederlandse wet. De wet ziet de
consument niet als producent. Hij moet gewoon energieheffing
betalen en dat maakt het minder lucratief. Hoefnagel en Stijkel zijn

Ondertussen liggen er al honderd zonnepanelen op de Henricus
Hoeve. Er kunnen er nog 26 bij. Dan is het dak vol. Piet de Jonge is
één van de enthousiaste bezoekers van de zorgboerderij. Drie keer
in de week snuift hij de buitenlucht op de boerderij diep op. Zoiets
nieuwerwets als zonnepanelen op het dak vindt hij alleen maar
mooi. Hij vraagt zich af waarom dit niet op meer plaatsen gebeurt.
Iets wat Hoefnagel ook niet snapt. “Je ziet nu toch ook bedrijven die
daken huren. Het is ook nog eens hartstikke onderhoudsvriendelijk.
Ik heb er eigenlijk geen omkijken naar. Misschien dat ik ze volgend
jaar eens vanaf een hoogwerker wat ga schoonspuiten.” De Jonge
begrijpt al helemaal niet dat de politiek overweegt te investeren in
kernenergie. “Ik ben opgegroeid op een steenworp afstand van
Dodewaard. Ik zag vissers op een plek waar het afvalwater van die
centrale nog warm in de rest van het water terechtkwam. Dat kan

toch niet goed zijn? Je hoort er dan wel nooit slechte verhalen over,
maar mij maak je niet wijs dat dat water geen schadelijke stoffen
bevat.” De Jonge eet liever de speklapjes, gekookte aardappelen
en bloemkool van de boer. “Dan weet je tenminste wat je krijgt.”
De ouderen zijn toe aan het toetje en de koeien in de stal staan al
vredig te herkauwen. •

Iedereen kan buur worden van een biologische boer, of je nou in
een stad aan de andere kant van Nederland woont of in dezelfde
provincie. Er doen inmiddels 27 boeren mee, dus er is er altijd wel
één in de buurt. BoerZOEKTbuurvoorZONNEPANELEN werkt
eenvoudig: de boer investeert in zonnepanelen op zijn schuur
(voor zo’n € 25.000) door voorfinanciering van buren (€ 250 per
aandeel). De boer kan hierdoor vrijwel klimaatneutraal produceren
en de buur krijgt er tegoedbonnen voor boerderijproducten ter
waarde van € 300 voor terug.
www.boerzoektbuur.nl en www.knhm.nl/energie.

Werkplaats voor de leefomgeving
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Inspirerend projectvoorbeeld 1

Projecten

Samen een windmolen

‘Waarom zou je de
wind niet vangen?’
Tekst: Claudia Dekkers – Foto’s: De Beeldredaktie/Vincent van den Hoogen

Een windmolen is vaak te groot en te
duur voor een achtertuin. Hij levert
bovendien veel te veel stroom. Maar
je kunt wél samen met anderen een
windturbine exploiteren. Dat doet
windcoöperatie Kennemerwind.
aar ga je toch niet wonen? Het waait er altijd!”,
reageerde de vader van Jan van Assem op het
nieuws dat zijn zoon een huis had gekocht in
Camperduin. Het Noord-Hollandse kustplaatsje moet
het zonder duinen stellen, dus het waait er vaak en
hard. “Nou, dan ga ik die wind toch vangen”, dacht Van Assem.
En zo geschiedde. Samen met een buurtgenoot zorgde hij voor
twee windmolens in zijn nieuwbouwwijkje. Het was 1980, windenergie stond nog in de kinderschoenen. In Petten zat energieonderzoeksbureau ECN dat wel wat zag in een proefproject met
windmolens. Energiebedrijf PEN werd benaderd om mee te doen.

D

“

“Het energiebedrijf zag er aanvankelijk niets in, maar we konden ze
overhalen.” PEN plaatste twee windmolens van het type Lagerwey.
“Die waren net ontwikkeld door een stel studenten. Open generatoren hadden ze, totaal niet bestand tegen de zoute zeewind.
Ze moesten blijven draaien anders liep de boel vast”, herinnert
Van Assem zich.
Eind jaren tachtig wilde PEN van de molens af, maar een aantal
mensen wilde juist verder met windenergie en richtte de vereniging
Kennemerwind op. “Er zaten enthousiastelingen bij die aan het
proefproject hadden meegewerkt en in hun vrije tijd verder gingen.
Aan omwonenden werd gevraagd mee te doen. Velen namen een
aandeel van honderd gulden, net als ik destijds. Het was een echt
burgerinitiatief.” Kennemerwind nam het proefveldje van PEN over
en verving in 1989 de twee molens door één van het nieuwe type
Lagerwey: ‘De Monnik’.

Vrijwilligerswerk
Kennemerwind exploiteert nu negentien windmolens. “Zij wekken
voldoende energie op om ruim 7.800 gezinnen van groene elektriciteit te voorzien”, vertelt Cees Bakker, voorzitter van Kennemerwind.
Hij is vrijwilliger, net als de andere bestuursleden. De vereniging wil

Project: Kennemerwind
Nederland telt veertien windcoöperaties zoals Kennemerwind.
Ze werken samen in de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE)
en zijn in handen van burgers die samen geld inleggen en molens
exploiteren. Kennemerwind heeft tien kleinere Lagerwey windmolens
(met 75 tot 80 kilowatt vermogen) en daarnaast een deel van de
negen grotere molens (850 kilowatt vermogen) in Windpark Burgervlotbrug dat in 2009 is geopend. De vereniging telt zo’n duizend
leden. Voor de bouw van Windpark Burgervlotbrug konden
omwonenden en leden zich inschrijven op de 1600 obligaties van
€ 1000. Zij ontvangen een rente van 8 procent en de investering
wordt na zes jaar terugbetaald.
www.kennemerwind.nl
10
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Jan van Assem (l), molenaar van het eerste uur,
en Cees Bakker (r), voorzitter van Kennemerwind

nog meer molens plaatsen. “Maar waar zet je ze neer?”, vat Bakker
de grootste hobbel voor windenergie samen. “Er is weerstand bij
mensen. Sommigen vinden windmolens lelijk en roepen dat ze
lawaai maken en schaduw veroorzaken. Het is moeilijk een locatie
te vinden waar geen bebouwing is. Vind je een plek en word je het
eens met de grondeigenaar, dan moet je kijken of de gemeente
bereid is om mee te werken. Het bestemmingsplan moet namelijk
gewijzigd worden. De gemeente, als die al wil meewerken, zal ons
op alle mogelijke angels en klemmen wijzen. Want die moet een
lastige juridische procedure aangaan. Tegenstanders zullen bezwaar
aantekenen, daar kun je op rekenen. Tegenwoordig lopen alle
procedures voor het plaatsen van windmolens via de rechter en de
Raad van State.” Het is een traject van lange adem, weet Bakker.
“De gemeente moet deskundigheid in huis hebben of inhuren.
Kennemerwind huurt ook bureaus in, bijvoorbeeld om de geluids-

productie te berekenen en de effecten op flora en fauna in kaart te
brengen. Vrijwilligers kunnen dat onmogelijk allemaal zelf. De eisen
zijn enorm verscherpt. Onze eerste molens stonden er in veertien
dagen. De molens bij het Noord-Hollands kanaal plaatsen kostte
zestien jaar.”

Oud beestje
In Camperduin draait molen De Monnik met rustige slagen. Jan van
Assem kijkt er vanuit zijn woning op uit. In twintig jaar tijd heeft de
turbine 2,6 miljoen kilowattuur bij elkaar gedraaid.
Genoeg stroom voor zo’n veertig huishoudens. Van Assem:
“Moderne turbines leveren veel meer stroom, maar het elektriciteitsnet hier zou een grotere molen niet aankunnen. Er komt dus geen
nieuwe. Maar dit oude beestje kan nog zeker tien jaar mee.” •
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Interview

Het bondgenootschap tussen gemeenten, bedrijven en
bewoners is nog niet altijd vanzelfsprekend. Maar ze kunnen
elkaar wel degelijk verder helpen met lokale duurzame
energieopwekking.

Henk Aalderink, voorzitter van de
VNG-commissie voor mobiliteit en milieu:

Wat kan de gemeente doen?

‘Stroperigheid
doorbreken’

• Burgers wijzen op kansen
Mogelijke subsidies of vrijkomende locaties.
• Kennis en kunde beschikbaar maken
Helpen met advies, onderzoek, communicatie,
projectopzetten en kennis inhuren.
• Partijen bijeenbrengen
Welke initiatieven spelen in welke kernen en wie heeft
waar kennis van of belangen in? Help ze elkaar vinden.
• Stroperige procedures doorbreken
Snel werken bij bestemmingsplanprocedures en creatief
zijn in het verzinnen van soepele (desnoods tijdelijke)
nieuwe regels.
www.vng.nl
www.duurzameoverheid.nl

Tekst: Jeroen van der Spek – Foto’s: VNG en iStockphoto

okale duurzame energieopwekking zit in de lift. Op steeds
meer plaatsen slaan ondernemers, groepen bewoners
en lokale overheden de handen ineen om lokale energiebronnen voor een grotere groep mensen toegankelijk te
maken. Een van de nieuwkomers is Onze Energie in
Amsterdam-Noord, een burgerinitiatief dat met behulp van windenergie in de lokale energiebehoefte wil voorzien. Twee jaar geleden
riepen de initiatiefnemers een coöperatieve energiemaatschappij
in het leven, waarin particulieren een aandeel kunnen nemen. Het
initiatief kreeg al gauw de steun van stadsdeel Amsterdam-Noord.

L

Henk Aalderink in een elektrische auto op het VNG-congres in juni 2010
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Het stadsdeel verstrekte een startsubsidie, deed onderzoek naar
mogelijke geschikte locaties, hielp met het opstellen van het communicatieplan en stond borg voor een lening. Een perfect samenspel
tussen particulier initiatief en gemeente. “Ik denk dat het vooral de rol
is van gemeenten om dit soort initiatieven in de aanloopfase te ondersteunen”, zegt Henk Aalderink, voorzitter van de commissie voor
mobiliteit en milieu van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
“Om, daar waar nodig, de ontwikkeling van een businesscase te
financieren en te helpen bij aanvullend onderzoek. Daarna moeten
de initiatiefnemers zoveel mogelijk zelf de kar trekken.”

De praktijk laat zien dat er steeds meer technisch onderlegde en
ondernemende burgers zijn, die succesvolle projecten opzetten op
het gebied van lokale duurzame energie. Dat betekent dat de rol
van de lokale overheid langzaam verschuift van initiatiefnemer naar
bemiddelaar die partijen bij elkaar brengt. “Als je goed weet wat er
in de verschillende kernen van je gemeente gebeurt, kun je als lokale
overheid helpen om initiatieven te bundelen, bewonersgroepen in
contact brengen met deskundigen en hen wijzen op subsidies of
mogelijkheden voor een overbruggingskrediet. Die regiefunctie is
heel belangrijk.”

Geen risicodragende activiteiten

Onorthodoxe oplossingen

De laatste jaren ziet Aalderink dat burgers, mede onder invoed van
een zich terugtrekkende overheid, steeds vaker het voortouw nemen
op het gebied van lokale duurzame energie. In Culemborg riepen
de bewoners van de wijk EVA-Lanxmeer (zie ook pagina 32) een
eigen energiemaatschappij in het leven, die een kleinschalig warmtenet exploiteert. Drinkwaterproducent Vitens bood een paar jaar
geleden de gemeente Culemborg het warmtenet aan. Die vond
echter dat het exploiteren van een energienet niet tot haar taken behoort. “Na de overheidsdeelnames in grote energiemaatschappijen
als Essent en Nuon vind ik het terecht dat een gemeente terughoudend is bij risicodragende activiteiten. Het is heel belangrijk dat
lokale overheden helpen om initiatieven op het gebied van lokale
duurzame energie mede mogelijk te maken; er daadwerkelijk in
participeren vind ik een ander verhaal.”

Aalderink erkent dat gemeenten minder geld en menskracht hebben
om een voortrekkersrol te vervullen, zeker nu de financiering van
gemeenten en de advisering door Agentschap NL wegens bezuinigingen mogelijk worden afgebouwd. Dat vraagt soms om onorthodoxe oplossingen. De Friese gemeente Ferwerderadiel zette een
investeringsfonds op, Lokale Enerzjy Ferwerderadiel (LEF), dat
initiatieven op het gebied van lokale duurzame energie financieel kan
ondersteunen. Een slimme zet. “Ze hebben geld vrijgemaakt, maar
zitten niet gevangen in een constructie met aandeelhouders die uitsluitend naar het dividend kijken. De gemeente doet precies wat ze
in mijn ogen moet doen: de opwekking van lokale duurzame energie
stimuleren, zonder onnodige risico’s aan te gaan.”
Volgens Aalderink liggen de kansen voor gemeenten vooral op het
voorwaardenscheppende vlak. Gemeenten moeten uitdragen dat ze

het gebruik van lokale duurzame energiebronnen belangrijk vinden
en, waar mogelijk, het goede voorbeeld geven. Een ander initiatief
waarin lokale overheden het voortouw kunnen nemen, is het doorbreken van stroperige procedures. De praktijk leert dat particuliere
initiatieven vaak stuklopen op een te lange doorlooptijd of onnodige
wettelijke beperkingen. “In de Achterhoek is een enorm mestoverschot. Dat biedt volop kansen voor de opwekking van biogas. Maar
volgens de wet is het digestaat (dat na de vergisting overblijft) een
afvalproduct dat moet worden afgevoerd. Terwijl uit onderzoek blijkt
dat je dit restproduct uitstekend als kunstmest kan gebruiken, waardoor de exploitatie van de biovergistingsinstallatie een stuk rendabeler wordt. Dan constateer ik: in sommige opzichten loopt de wetgeving echt achter.”

Regelvrije zone
Om aan te dringen op een versoepelde wetgeving deed de Tafel
van Groenlo, een platform van Achterhoekse ondernemers, kennisinstellingen en overheid, onlangs een oproep aan de Tweede Kamer.
In deze oproep vragen de deelnemers om tijdelijk een regelvrije zone
in te stellen voor gebieden waar met de opwekking van duurzame
energie wordt geëxperimenteerd. “Het is ontzettend zonde als
prachtige initiatieven in de kiem worden gesmoord omdat de weten regelgeving er nog niet op ingericht is. Het opwekken van lokale
duurzame energie is volop in ontwikkeling. Er is echt sprake van
innovatie. Dat vraagt in sommige gevallen om nieuwe regels”, aldus
Aalderink. •
Werkplaats voor de leefomgeving
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Buitenland

Buitenland

Wereldwijde oplossingen
voor het opwekken van duurzame energie
De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid
én de sterke prijsstijging vragen om nieuwe oplossingen voor energieopwekking. Het energievraagstuk speelt wereldwijd een belangrijke rol.
Juist in het buitenland, want de meeste landen zijn niet verwend met een
gasbel zoals wij die hebben. Laat je inspireren door een aantal bijzondere
buitenlandse voorbeelden van lokale duurzame energieopwekking.
Tekst: Heleen Mudde – Foto’s: via de genoemde sites

Lolland (Denemarken)
waar duurzaamheid
de recessie bedwong
Ernstige werkloosheid en bevolkingskrimp
troffen het eiland Lolland in de jaren negentig. In plaats van het hoofd in de schoot te
leggen zag het gemeentebestuur kansen
op het gebied van duurzaamheid. Door het
plaatsen van duurzame energie-installaties
en het ontwikkelen van duurzame projecten
is Lolland momenteel een welvarende en
groene regio. Er is weer volop werkgelegenheid en van bevolkingskrimp is geen sprake
meer. Het eiland produceert 50 procent
meer energie uit duurzame energiebronnen
dan het verbruikt. Met de komst van nieuwe
14
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windmolens te land en ter zee verdubbelt
de export de komende jaren. Het energieconcept zorgt voor betrokkenheid van de
particuliere sector, onderzoeksinstellingen
en de lokale politiek. Daarnaast biedt
Lolland een internationaal podium voor
duurzame energietechnologie en -producten.
Met deze prestatie én de jarenlange ervaring heeft Lolland veel aanzien. Zo zijn er
dagelijks rondleidingen naar de duurzame
projecten voor de vele bezoekers uit binnenen buitenland.

Biobrandstof achter de dijk
In het dorp Onsevig op West-Lolland gaven
de lage dijken geen bescherming tegen het
vloedwater. Omwonenden hebben, met steun
van de gemeente, het dorp goed beschermd
achter opgeworpen dijken. En de bewoners
grepen deze kans ook aan om een bijdrage
te leveren aan duurzame energieopwekking.
De dijkstructuur biedt niet alleen ruimte voor
recreatie, maar ook voor een testgebied
voor de ontwikkeling van nieuwe energievormen. Achter de verhoogde dijken zijn
vier teeltvijvers waar verschillende soorten
algen zijn getest op hun vermogen om biobrandstoffen te produceren. De eerste algen
zijn inmiddels gekweekt en geoogst.

www.knhm.nl/energie

Schönau (Duitsland)
het net in eigen hand
Zonnecellen op het dak van de kerk. Het is
in het Duitse Schönau heel gewoon. Een
ernstig ongeluk met kernreactor Tsjernobyl
zette de bewoners aan het denken over
een duurzame energievariant. Dat zou hen
onafhankelijk maken van de kerncentrales.
Om te beginnen namen de bewoners het
lokale elektriciteitsnetwerk in eigen hand.
Het werd ondergebracht in een bewonerscoöperatie. Inmiddels draait het totale elektriciteitsnet in Schönau op lokale duurzame
energie. De inwoners maken gebruik van
energiebronnen als zon en biomassa en

leveren de energie aan het net. Gemeenschappelijke voorzieningen, zoals zonnecellen op het dak van de kerk, maken dat de
bewoners zich nog meer betrokken voelen.
Ook het bedrijfsleven draagt een steentje
bij. Zo levert de lokale borstelfabriek, gelegen aan een rivier, waterkracht voor zichzelf en voor Schönau. Tot grote trots van
de inwoners onderscheidt Schönau zich nu
als netgebied met het grootste aandeel
zonnestroom in Duitsland.
www.ews-schoenau.de

Orkney (Schotland)
niet het einde maar het begin
Het Schotse eiland Orkney ligt aan het
einde van een netwerk van kolen- en kerncentrales. Dat levert nog al eens problemen
op met de energievoorziening. Volgens de
bewoners van het eiland moet en kan dit
anders. Door gebruik te maken van zeeenergie kan Orkney niet het einde, maar het
begin zijn van het energienetwerk. Of het
eiland zich onafhankelijk gaat maken van
de energiereuzen moet blijken uit lopende

onderzoeken met subsidie van de Europese
Unie. De eilanders zien het wel zitten.
Volgens hen kan Orkney de hele Europese
Unie van duurzame energie voorzien. De
verwachtingen zijn groot en ook Nederland
als kustland heeft interesse.

www.nieuwenuts.nl/actueel/
micro_grid_orkney.html

Linz
(Oostenrijk)
Solar City
In de tachtiger jaren kampte Linz met enorme
woningnood. Ruim 12.000 mensen waren
op zoek naar een betaalbare woning. Hoe
los je dat op? Het stadsbestuur bedacht
een plan voor betaalbare woningbouw en
minimale energiekosten. Om dit te bereiken
is vooral ingezet op zonne-energie. Een belangrijk onderdeel van de zonnearchitectuur
is de stedelijke oriëntatie van de gebouwen.
Zo zijn de afstanden tussen de gebouwen
en de hoogte van belang om ook in de
winter de zon in de appartementen te laten
schijnen. Zonnepanelen op de daken zorgen
deels voor de verwarming van het water.
Verder draagt de optimale isolatie bij aan de
lage energielasten. De zon komt tegemoet
aan ruim 50 procent van de energiebehoefte
in Solar City. Voor het resterende deel zijn
bewoners aangesloten op de stadsverwarming. In het centrum zijn uitstekende voorzieningen zodat de inwoners de wijk niet uit
hoeven, wat weer invloed heeft op de CO2uitstoot. Ook aan ruimte voor de fietser en
de voetganger ontbreekt het niet. En voor
wie er dan toch nog een auto heeft? Auto’s
zie je niet. Die staan in de ondergrondse
parkeergarages.
www.linz.at/english/life/solarcity.asp
Werkplaats voor de leefomgeving
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Inspirerend projectvoorbeeld 2

Projecten

Buurtbewoners gaan voor zonne-energie

‘In je eentje red je
zoiets nooit’
Tekst: Claudia Dekkers – Foto’s: De Beeldredaktie/Vincent van den Hoogen

Bewoners van de wijk De Hoven in
Deventer namen het initiatief om
gezamenlijk zonnepanelen aan te
schaffen. Het idee sloeg aan. Binnen
een jaar waren 75 huishoudens ‘om’
voor zonne-energie.

mochten bewoners ideeën aanleveren om de leefbaarheid van hun
wijk te verbeteren. Margot Dopheide en haar partner Adri Ros
presenteerden hun idee om zonne-energie op te wekken. Dopheide:
“Wat bleek? Er liepen meer mensen in de buurt rond met die wens.
Dertig van de vijftig bezoekers vonden het een heel goed plan. We
wisten meteen dat we verder zouden gaan en hebben ter plekke
gevraagd wie wilde helpen.”

Ludieke prijsvraag
e Hoven is een rustig buurtje aan de rivier de IJssel.
Het ligt pal aan de overkant van de binnenstad van
Deventer. In deze wijk ontstond bijna twee jaar geleden
het idee om gezamenlijk zonnepanelen te plaatsen.
Inmiddels is het zover: de panelen worden geplaatst.
Op steeds meer daken zie je ze verschijnen.
“Mijn partner en ik liepen al een hele tijd rond met het idee om zonnepanelen te kopen. En vooral om dat samen te doen met anderen”,
vertelt Margot Dopheide, één van de initiatiefnemers van het project.
Hun kans kwam in maart 2009, op een bijeenkomst van Deventer
Wijkaanpak in het buurthuis van De Hoven. Op de bijeenkomst

D

“We gingen van start met een groepje van negen mensen”, vervolgt
Dopheide. “De gemeente gaf ons een klein startkapitaal uit het wijkbudget. Daarmee konden we folders laten maken. De bal is écht
gaan rollen op het wijkfeest van september 2009. Toen zijn we met
ons plan naar buiten gekomen. We hadden een ludieke prijsvraag
over duurzame energie bedacht waardoor we 85 mailadressen
konden verzamelen. De mensen die aan de prijsvraag hadden meegedaan, nodigden we uit voor een informatieavond. We hadden ook
de lokale media benaderd. Op de informatieavond kwamen maar
liefst negentig mensen, zelfs van de andere kant van de stad. Het
was ongelooflijk.”
Margot Dopheide, initiatiefnemer van Zonnehoven

Project: Stichting Zonnehoven
Stichting Zonnehoven is een burgerinitiatief in de Deventerse wijk
De Hoven. Wijkbewoners namen het initiatief voor de gezamenlijke
inkoop van zonnepanelen. Ze kregen steun van de gemeente, maar
hebben hun project zelf opgezet. In totaal hebben 75 huishoudens
zonnepanelen gekocht. De helft daarvan woont in de wijk, de andere
helft elders in Deventer. Door zich te verenigen, konden de bewoners
rekenen op een scherpe offerte én op subsidie van de provincie
Overijssel. Die bedraagt 35 procent van de ‘hardware’, dus de
panelen, omvormer, kabels en het bevestigingsmateriaal.
www.zonnehoven.nl

16

Werkplaats voor de leefomgeving

De initiatiefnemers organiseerden daarna een verdiepingsavond voor
serieuze belangstellenden. Dopheide: “We spraken over praktische
zaken, zoals de kosten, de techniek en de te verwachten opbrengsten. Maar ook over de motivatie van mensen. Het gaat ons niet
alleen om geld besparen, maar om een bijdrage te leveren aan
schone energie. Dat sprak mensen aan.”
Het proces kreeg een slinger doordat een lid van de taakgroep wist
dat de provincie Overijssel een potje te verdelen had voor duurzaamheid. Het contact werd snel gelegd en de provincie vond het bewonersinitiatief zo bijzonder, dat ze het wel wilde subsidiëren.
Voorwaarde was dat er minimaal 50 huishoudens zouden meedoen.
Uiteindelijk hebben 75 huishoudens zich ingetekend. Afgelopen
winter zijn de daken opgemeten, de offertes gemaakt en panelen
besteld. Voorjaar 2011 worden ze geplaatst. Bewoners investeerden tussen de € 700 voor één paneel tot duizenden euro’s voor

meerdere. Dopheide: “Bij ons op het dak passen maar vier panelen,
anderen hebben er wel twaalf genomen.”

Zonnefeest
“In anderhalf jaar tijd hebben we dit project van de grond getild”,
schetst Dopheide. “Daar ben ik wel heel trots op. Mensen vinden
dat de taakgroep heel grondig te werk is gegaan. De één stortte
zich op de offertes, de ander op de financiën en ik op de communicatie. Wij hebben onze krachten gebundeld. In je eentje red je
zoiets nooit. In juni dit jaar, als de meeste panelen liggen, willen we
een zonnefeest organiseren. Wie weet komt er daarna een tweede
ronde inschrijvingen. Of gaan we anderen helpen die ook een
dergelijk project willen beginnen.” •

Werkplaats voor de leefomgeving
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KNHM

Kort

Deze Werkplaats gaat over lokale duurzame
energie. Lokaal is daarbij het sleutelwoord. We
richten ons met dit magazine namelijk op mensen
die zelf, dichtbij huis, energie willen opwekken.
KNHM ziet veel mensen enthousiast worden
van het idee om bijvoorbeeld zonnepanelen op
het dak te plaatsen. Maar we zien tegelijkertijd
ook veel mensen afhaken omdat zij praktische
bezwaren tegenkomen. Wat te denken van
de kosten, de (on)mogelijkheden rondom
financiering en ingangen bij instanties?
KNHM helpt bewoners bij het proces naar
lokale duurzame energieopwekking. Bijvoorbeeld
wanneer je collectief iets wilt beginnen omdat
dat financiële en praktische voordelen oplevert.
Wij bieden kennis, procesbegeleiding en een uitgebreid netwerk om jouw idee tot realisatie te
brengen. Kort gezegd: KNHM is sparringpartner
of ‘kritische vriend’ bij jouw project. Wij merken
dat het helpt wanneer een onafhankelijke partij
als KNHM gesprekken kan voeren met bijvoorbeeld de gemeente. Ook helpen we bewoners
bij het opzetten van hun project: hoe creëer je
draagvlak in de buurt? Wat hebben we geleerd
van eerdere projecten?
Ben je benieuwd wat KNHM voor jou kan
betekenen? Neem dan contact met ons op.
Erik Arkesteijn,
projectadviseur
erik.arkesteijn@knhm.nl

w
www.duurzaamheidsoverleg.nl
Gezamenlijk initiatief van het duurG
zaamheidsoverleg
politieke partijen.
z
Met
onder
andere
een pleidooi van
M
Herman
Wijffels.
H
w
www.duurzame-energie.nl
Website van Stichting Milieu Centraal.
W
Hierop veel kennis en praktische tips.
www.duurzameoverheden.nl
Website van de VNG over wat gemeenW
ten zelf kunnen doen op het terrein van
duurzaamheid.
www.p-nuts.nu
Blog van Pauline Westendorp van
NEW-NRG over duurzame
energie(bedrijven).
www.koudeenwarmte.com
Stichting Warmtenetwerk is een platform,
dat het gebruik van fossiele energie
en de uitstoot van broeikasgassen wil
verminderen door bevordering van
collectieve warmte- en koudenetten.
www.hetkanwel.net
Website van een ‘bloggenootschap’
W
dat pleit voor een schonere en eerlijkere
wereld, een sexy en duurzame lifestyle,
nieuwe energie, dialoog en nieuwe
media.
www.allesduurzaam.nl
Een ‘groenebedrijvengids’ met een
categorie
Huis & Tuin.
c
www.new-energy.tv

Kijk voor filmpjes en
voorbeelden van lokale
duurzame energie-initiatieven
op www.knhm.nl/energie

18

Werkplaats voor de leefomgeving

Een online ‘zender’ over nieuwe energie(productie) en klimaat. Inspirerende, vermakelijke en informatieve filmpjes. Met onder
aandere een zoektocht naar ‘Groen Rechts’.
Z
Zakenvrouw van het jaar 2009 Meiny Prins
zziet een rol als spokeswoman wel voor
zich...

Watertorenhoog niveau

Opvallende, vernieuwende of
geslaagde projecten rondom
lokale duurzame energie

Van het
maaiveld
Bij het onderhoud van natuurgebieden
houden natuurbeheerders, landbouwers en
waterschappen grote hoeveelheden maaisel
over van onder andere natuurgras. Dat
maaisel wordt gecomposteerd en is daarmee nutteloze biomassa. Door het gras te
verbranden kan het gebruikt worden als
energiebron. Echter natuurgras heeft een
ongunstig assmeltpunt bij verwerking.
Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt nu
de mogelijkheid om met menging van bijproducten een gunstiger assmeltpunt te
bereiken. Dit is een onderzoek in opdracht
van KNHM afdeling Drenthe die de uitkomsten ter beschikking stelt aan landbouwers,
natuurbeheerders en waterschappen via
het netwerk van haar bestuursleden. Bij
een positieve uitkomst van het onderzoek
zal het Drents Landschap de verbranding
van natuurgras in de praktijk gaan brengen.
Door de mogelijkheden die deze aanpak
biedt, zullen andere partijen snel volgen.
www.knhm.nl/energie

Geen gasaansluiting, geen rioolaansluiting,
maar leverancier van zelf opgewekte
energie. Een van de meest duurzame
kantoorgebouwen van Nederland is de
Bussumse Watertoren. De watertoren
heeft een waarde van 1026 op de Milieu
Index Gebouwen (MIG-score). Die index
geeft aan hoe duurzaam een gebouw is.
Een gemiddeld gebouw in Nederland
scoort 100-150 punten. Met windmolens,
zonnecellen en bio-warmtekrachtkoppeling
voorziet de watertoren in zijn eigen warmte
en koeling. Energieleverancier Greenchoice neemt de overschotten af.
www.watertorenbussum.nl

PlattelandsParlement
In januari 2011 vond een bijeenkomst plaats
met leden van de Tweede Kamer en initiatiefnemers van lokale duurzame energieopwekking. KNHM hielp deze ontmoeting
tot stand te brengen in het kader van haar
ondersteuning aan het PlattelandsParlement, een project van Netwerk Platteland.
De gedachte is dat parlementsleden weliswaar veel informatie van belangengroeperingen en lobbyisten krijgen, maar soms

beter en sneller doordringen tot de kern
van een verschijnsel als ze spreken met de
uiteindelijke betrokkenen. Stelling van de
bijeenkomst was: de kracht voor vernieuwing in duurzame energie ligt niet in grote
landelijke projecten, maar in vele kansrijke
initiatieven op het platteland.

www.knhm.nl/energie

Zeewaterwarmte
Bij de grootschalige vernieuwing van de wijk
Duindorp, tussen Den Haag en de duinen,
past woningcorporatie Vestia een nieuwe
duurzame warmtetechniek toe. Een zeewaterwarmtecentrale – de eerste ter wereld –
verwarmt alle nieuwbouwwoningen in de
wijk. Het zeewater wordt opgepompt en
doorgesluisd naar een centrale, waar een
warmtewisselaar de warmte van het zeewater afgeeft aan het water in een buizenstelsel dat door Duindorp loopt. Dit water
wordt verwarmd tot 11°C. Elke nieuwbouwwoning is voorzien van een individuele
warmtepomp die het water verder verwarmt
voor vloerverwarming en tapwater. Vestia

heeft inmiddels 5.700 woningen die op deze
manier worden verwarmd. De ontwerper
van de centrale op zeewater won voor deze
innovatie de ID-NL-Jaarprijs.

www.vestia.nl/denhaagscheveningen. Klik
op Over Vestia, onder Buurten en Wijken,
op doorklik Duindorp vindt u nadere uitleg.
Kijk voor een filmpje met uitleg van
de centraleontwerper Paul Stoelinga
van ingenieursbureau Deerns op
www.knhm.nl/energie

FOTO: VESTIA DEN HAAG SCHEVENINGEN

w
www.nieuwenuts.nl
Website boordevol initiatieven en orgaW
nisatievormen
op het gebied van eigen
n
energieopwekking.
Inspiratie!
e

Kort

FOTO: NATIONALE BEELDBANK

Wat doet KNHM
voor burgers?

Interessante
websites
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Opinie

Opinie

Toekomstdroom of realiteit: in Nederland wordt het gros van de energie in
2025 lokaal en duurzaam opgewekt. Gezamenlijke initiatiefkracht is ruim
aanwezig in de samenleving. Variërend in vorm, omvang en in soorten van
coalities, dwars tegen de financiële crisis en de overheidsbezuinigingen in.
Kijkend naar de toekomst van lokale duurzame energie zijn er zeker kansen,
al is het geen gelopen race. Welke nieuwe beweging is er gaande? Doctor
Anne Stijkel geeft een tussenstand.
Tekst: Anne Stijkel – Illustratie: Aleid Landeweert

Samen het
verschil maken
Lokale duurzame energie
als maatschappelijke kans

e afgelopen tien jaar zijn door fusie veel lokale, regionale en nationale bedrijven internationaal geworden.
Net als in de voedselproductie werkt die afstand
vervreemdend en daardoor ook nog eens extra verspillend. De verbinding is ver te zoeken. Zo word je
als burger, zonder er erg in te hebben, een calculerende consument
die overstapt naar de goedkoopste energieaanbieder, die misschien
toevallig ook groene stroom verkoopt.

D

een subsidieaanvraag in voor lokale klimaatinitiatieven. Acht aanvragen zijn gehonoreerd en onlangs gestart. De meest revolutionaire
van die acht is het project van Co-Operatie Zuid. Revolutionair, omdat daarin de bottom-up aanpak leidend is. Een team van deskundigen
helpt vijftig initiatieven van burgers en/of bedrijven in Amsterdam-Zuid
om tot lokale duurzame energieopwekking te komen. Deze kiemen
van duurzaamheid dragen de vitale toekomst van 2025 in zich. Stel
je eens voor hoe het zou zijn om mee te bewegen met die vitale
stroom van vernieuwing. De praktijk is helaas nog anders.

Opkomende beweging
Inmiddels keert het tij. Mensen zoeken weer naar verbinding.
Verbinding met voedsel, met energie voor in en om huis of voor
vervoer. Mensen willen graag weten waar hun geld blijft (het liefst in
de regio, bij een betrouwbare partner) en willen weer zeggenschap.
Dit zijn belangrijke drijfveren om over te gaan naar iets wat al van
alle tijden was: lokaal en duurzaam energie opwekken. Of het nu
gaat om elektriciteit van zonnepanelen of windmolens, of om warmte
of biogas van een nabijliggend bedrijf. Van consument word je weer
consumens, verantwoorde burger of zelfs coproducent.
Ook gemeenten tonen initiatief. In het kader van het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (IKS 2010) dienden 43 gemeenten
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Worstelen met knelpunten
Niets is logischer bij vernieuwing dan dat je knelpunten tegenkomt.
Je beweegt je van ‘oud denken’ met oude structuren naar ‘nieuw
denken’ met nieuwe structuren. Het hele systeem schokt. Dit vraagt
van initiatiefnemers een diversiteit aan kennis en vaardigheden,
en om gezonde distantie, zonder afbreuk te doen aan al het oude.
Pas vanuit diep doorleefd begrip voor het oude kan iets echt nieuws
ontstaan.
Een typisch knelpunt is dat je als consument volgens de Nederlandse
wet niet buiten je eigen huis producent kan zijn van energie. Dit
betekent een groot financieel nadeel, omdat je de zelf opgewekte
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De inschatting is dat de vraag naar dit soort vernieuwende constructies groot is. Zeker nu er vanaf 2011 geen subsidie meer beschikbaar is voor kleine, veelal particuliere zoninstallaties. En wat blijkt?
De overheid steekt hier een stokje voor. Die kan en wil haar energiebelasting, die destijds bedoeld was als een milieumaatregel voor
vervuilende energie uit kolencentrales, niet missen. Wat zo’n houding oproept bij goedwillende burgers laat zich raden: frustratie.
Uiteindelijk leidt dat tot verlies-verliessituaties. Voor burgers een
verlies van vertrouwen en van goede zin. Voor de overheid een verlies van aansluiting met de maatschappij, die zich meer en meer van
haar afkeert.

veel hardnekkiger, veel sterker gedomineerd door enkele partijen
en meer aan ‘dode’ regels en instituties gebonden. Lokale duurzame energie vraagt om ingewikkeldere systeemveranderingen dan
in de landbouw, voor zover deze niet volledig geïndustrialiseerd is.
Ondanks deze sterke dogmatische tegenkrachten lijkt de ingezette
beweging van onderop: ‘we gaan het gewoon zelf doen!’ echt(er)
niet te stuiten.

Dit vraagt om omdenken van top-down naar bottom-up, van centraal
naar decentraal, van aanbodgericht naar vraag- en behoeftegestuurd,
van consumerend naar coproducerend. Of het nu om kennis,
voedsel, energie, beleid of praktijk gaat. Ondanks dat er analogieën
zijn met lokale duurzame voedselproductie, is de wereld van energie

Kort
Opvallende, vernieuwende of
geslaagde projecten rondom
lokale duurzame energie

Jonge boeren
in bio-energie
Steeds meer jonge boeren zien kansen
in de ‘biobased economy’. Een groep
van zes jonge Zeeuwse boeren richtte
‘De Groene Poort’ op. In samenwerking
met kassenbedrijf van Lans worden plannen
gemaakt om in Rilland een ethanol/biogascentrale op te zetten. Mest, tarwegistconcentraat en reststromen uit de voedingsindustrie en landbouw worden bij hoge
temperaturen vergist. Daarbij ontstaat biogas dat wordt omgezet in aardgaskwaliteit
en verkocht aan Lans en het energiebedrijf.
De zuivere CO2 die bij het gaswassen vrijkomt, gaat naar de omliggende tuinbouwbedrijven. Na filtering van het restmateriaal
ontstaat 50 procent zoet water – goed als
gietwater in de kassen – en 50 procent

Lokale duurzame energie in 2025
Hoewel op systeemniveau het oude denken eerst nog domineert, is
op persoonlijk niveau de verandering voor vrijwel iedereen voelbaar
en zichtbaar. In 2025 is lokale duurzame energie ook bij andere
actoren dan de actieve, ondernemende burger meer onderkend.
Het lukt meer en meer om vorm te geven aan een nieuwe verhouding
tussen burgers, bedrijven en overheid. De houding van ontkenning
heeft plaatsgemaakt voor ‘we moeten iets doen’ en zelfs voor ‘we
kunnen iets doen’.
Burgers zijn in 2025 niet alleen veel bewuster en mondiger, maar
bovenal zelfredzaam en zelforganiserend. Zij hebben zelf het heft
in handen waar het gaat om voedsel, energie, zorg, et cetera en
worden daarin steeds ondernemender. Daar zit de hoop.
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Overheden leren, na volledig verstrikt te zijn geraakt in hun eigen
regels, te volgen. Zo stuurt de praktijk het beleid. Om in alle
openheid en eerlijkheid mee te spelen in en bij te dragen aan deze
vormen van verbinding. ‘Samen maken we het verschil.’ Dit maatschappelijke resultaat vieren we in 2025, ook al is de weg hiernaartoe niet zonder pijn geweest. Juist door de veelheid aan energie en
informatie, de voortdurende versnellende beweging en verandering,
hebben we als samenleving moeten dealen met weinig houvast.
Door vallen en opstaan laten we ego en de schijn van onafhankelijkheid van de ander en onze leefomgeving los. We zijn meer en meer
in staat om als intelligent, complex, adaptief systeem met elkaar
samen te leven. En dat geeft pas echt nieuwe energie. •

zout afvalwater dat kan worden omgezet
in kunstmest. Het idee is van het Zeeuws
Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK). De
wijziging van het bestemmingsplan en de
benodigde vergunningen zijn bijna rond.
Nu is het nog een kwestie van investeringen.
KNHM heeft het project mede geïnitieerd.
KNHM afdeling Zeeland,
Josje de Koning,
0113 370024,
josjedekoning@zeelandnet.nl
www.groenepoort.nl

IKEA en energieopwekking
Het Zweedse concern IKEA is actief met
eigen energieopwekking. Tien van de
twaalf woonwarenhuizen in Nederland hebben zonnepanelen op het dak die zorgen
voor de warmwatervoorziening in het restaurant. Verder is IKEA eigenaar van 52
windmolens in Europa. Bijvoorbeeld zes
windmolenparken in Duitsland die samen
de groene stroom voor zeventien IKEA
woonwarenhuizen opwekken. Overigens
heeft IKEA ook leeslampjes op zonnecel-

len, waaraan ze meteen een goed doel verbonden heeft. Elke keer dat het lampje
wordt aangeschaft, levert IKEA ook een
stevige kinderlamp op zonnecellen aan
UNICEF. De lampen worden verspreid in
afgelegen gebieden waar geen elektriciteit
is, zoals vluchtelingenkampen in Pakistan.
Kinderen kunnen zo ook lezen, schrijven,
spelen en hun huiswerk doen nadat het
buiten donker is geworden.

Eigen
systeem
Toen Eric Wilke, systeembeheerder uit
Deventer, ontdekte dat er in zijn woonplaats
een subsidieregeling bestond om bestaande
woningen energiezuiniger te maken, besloot
hij zijn buren enthousiast te maken. Gezamenlijk lieten ze de muren van hun woningen –
gebouwd in 1949 – isoleren. Met de subsidie kregen ze 50 procent van de investering
terug. Dat gaf weer ruimte voor andere
zaken, zoals zonnepanelen en een zonneboiler die Wilke zelf installeerde. Via meters
houdt hij bij hoeveel energie hij produceert.
Soms loopt de meter zelfs achteruit, wat
fascinerend is om te zien. In een zonnige
septemberweek leverde zijn huis 12 kilowatt op. Dat is een mooie opbrengst. Voor
de start liet hij zijn woning doormeten. Daar
kwam een energielabel E uit. Binnenkort
wordt er weer gemeten. Wilke heeft goede
hoop dat hij dan een A-label binnensleept.
De volgende droom: zelf een huis bouwen,
geheel zelfvoorzienend in energie.

FOTO: IKEA

Doctor Anne Stijkel heeft vijftien
jaar gewerkt aan verschillende universiteiten
in Nederland als universitair hoofddocent, met
name op het gebied van de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van natuurwetenschapper,
management van technologische activiteiten
en risico’s en normstelling. Daarna is zij tien
jaar directeur geweest van Stichting Milieubewustzijn. Sinds 2005 heeft zij een eigen bedrijf
(Compas-sie in Cocreatie, www.cocreatie.nl).
Zij ontwikkelt vanuit Stichting Triple I-S (die zij
heeft opgericht in 2006 en waar zij voorzitter
van is) vernieuwende duurzaamheidconcepten
die vertaald worden in hele praktische projecten
zoals ‘boerZOEKTbuurvoorZONNEPANELEN’
en ‘ENERGIE van boerENbuur’. Thans is zij
betrokken bij het IKS-project in Amsterdam-Zuid,
genaamd Co-Operatie Zuid.

De economie is in 2025 vraaggestuurd en dienstbaar aan de
samenleving. Het bedrijfsleven speelt in op de veranderde burger
en bedient burgers met producten waar zij zich goed bij voelen.
En cradle-to-cradle zet door. Woorden als verspilling en afval doen
denken aan oude tijden waarin we nog niet beter wisten. Informatie,
communicatie en transport zijn radicaal veranderd en daarmee ook
de vraag naar energie. Wat lokaal kan, gebeurt ook lokaal. Boekwinkels bestaan misschien niet eens meer, want papier wordt
nauwelijks meer gebruikt, net als auto’s. In de file staan is voorbij,
niet door meer wegen, maar door anders maatschappelijk organiseren. Dat scheelt heel veel energie.

FOTO: LANS

energie niet mag aftrekken van je energierekening. En dat is zonde,
want elders zijn vaak grotere daken beschikbaar dan op je eigen
huis, bijvoorbeeld bij een boerderij. Die kun je samen met anderen
benutten, wat weer financieel voordeel oplevert vanwege de schaalgrootte (zie ook pagina 28).

Ondanks sterke dogmatische
tegenkrachten lijkt de ingezette
beweging van onderop: ‘we
gaan het gewoon zelf doen!’
niet te stuiten.
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Inspirerend projectvoorbeeld 3

Projecten

Gebruik van slachtafval

‘Duurzame energie
was het uitgangspunt’
Tekst: Karin Wesselink – Foto’s: De Beeldredaktie/Vincent van den Hoogen

Een monumentale boerderij in de
Eindhovense stadswijk Tongelre is
verbouwd tot koffiebranderij, bakkerij en horecagelegenheid. De warmte
en stroom in het pand komen van de
kleinste biocentrale van Nederland.
De drijvende kracht erachter is
stichting Groendomein Wasven,
opgezet door buurtbewoners.
kkers en een kasteelbos vormen het kloppende groene
hart van Tongelre. Karakteristiek in dit Groendomein
Wasven is de Beukenlaan waar al generaties lang verliefde paartjes wandelingen maken. Zo gaat tenminste
het verhaal. Alfred van Kempen zette er zelf niet zijn
eerste passen op het liefdespad, maar toen in de jaren negentig
shovels de oeroude beuken dreigden te vernielen, stuitte hem dat

A

wel tegen de borst. “Ik was niet tegen de nieuwbouwwijk, maar wel
vóór die monumentale bomen”, vertelt hij. Al snel ontstond er een
vrijwilligersorganisatie met een kern van zo’n twintig buurtbewoners.
“Ons doel was tweeledig: we wilden de natuur behouden, maar
hadden er ook lol in om met z’n allen ergens de schouders onder te
zetten. De vergaderingen gingen regelmatig met een kratje bier gepaard.”

Handen uit de mouwen
“We besloten zelf tot actie over te gaan door een visie over de
Beukenlaan op te stellen.” Toen kwam plotseling het nieuws dat de
gemeente van de boerderij in het groendomein af wilde: er was geld
nodig. “Het was de tijd van bezuinigen en het college van BenW
wilde alleen maar centen zien. De gemeenteraad daarentegen was
erg enthousiast over onze plannen. Na anderhalf jaar getouwtrek
hebben we het pand eind 2006 tegen marktwaarde gekocht. Het is
ons gelukt om subsidies én een hypotheek te krijgen, waardoor we
onafhankelijk konden blijven.”

Project: Groendomein Wasven
Groendomein Wasven is een gebied van zes hectare natuur
in Eindhoven. Het is nu in handen van de gelijknamige stichting,
opgezet door bewoners van de stadswijk Tongelre. Zij kochten
de monumentale langgevelboerderij van de gemeente en vestigden
in de Wasvenboerderij een koffiebranderij, bakkerij en een horecagelegenheid. Hier serveren vrijwilligers, professionals en mensen
met een verstandelijke beperking biologische, streekgebonden en
eerlijke producten. Behalve natuurbehoud, staat het gebruik van
duurzame energie centraal. De warmte en elektriciteit worden opgewekt op het terrein zelf met de kleinste biocentrale van Nederland.
www.wasven.nl
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Alfred van Kempen, bewoner van Tongelre, Eindhoven
en vanaf het begin betrokken bij Groendomein Wasven

“Voor ons was vanaf het begin duidelijk dat we duurzame energie
wilden gebruiken om het gebouw te verwarmen en van stroom te

voorzien. Helaas konden we de boerderij zelf niet helemaal duurzaam
maken, omdat het een gemeentelijk monument is. Dan kun je er
bijvoorbeeld niet zomaar een ander dak op leggen. Bewust hebben
we gekozen voor een eigen biocentrale met biodiesel, gemaakt uit
slachtafval. Er wordt ook wel palmolie voor gebruikt, maar wij wilden
geen food for fuel: dat er landbouwgrond en gewassen worden
gebruikt voor brandstof.”

Hoofdbrekens
Overigens zorgt de biocentrale wel voor hoofdbrekens. “We overwegen om een andersoortige brandstof te gaan gebruiken, want
het is nauwelijks economisch haalbaar om het ding te laten draaien.
De markt van biodiesel is gekoppeld aan olie- en gasprijzen en die
rijzen de laatste tijd de pan uit. Wij hebben de kleinste centrale van
Nederland en kunnen zo geen volumekortingen bedingen. We zoe-

ken nu samenwerking met andere locaties die ook een biocentrale
kunnen gebruiken. Ik denk bijvoorbeeld aan een sauna of een
bejaardenhuis waar ook veel energie nodig is.”
De Wasvenboerderij opende in 2007 haar deuren, maar dat betekent
niet dat er sindsdien niets nieuws bij is gekomen. “We hebben één
van onze weilanden ingericht als ecologische moestuin omdat we
willen laten zien hoe het proces van tuin naar tafel is. De producten
zie je terug in de bakkerij en de Gasterij. In maart 2010 is een duurzame speeltuin geopend met daarin een draaiende zonnebloem op
zonne-energie.” Toch is Alfred van Kempen vooral trots op hoe de
wijk omgaat met dit stukje natuur. “Er wordt weinig vuil achtergelaten en niets gesloopt. Dat is voor een stadswijk toch heel bijzonder.
Het is nooit een doel op zich geweest, maar door onze manier van
werken is er meer saamhorigheid ontstaan en voelen mensen zich
mede verantwoordelijk voor hun buurt.” •
Werkplaats voor de leefomgeving
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Stroom vanuit huis

Kansen
voor lokale
duurzame
energieopwekking
Een paar jaar geleden zou het nog als utopisch
zijn afgedaan in Nederland: bewoners die
voor hun eigen energievoorziening zorgen.
Maar de ontwikkelingen gaan snel en de eerste
voorbeeldprojecten zijn daar. De Werkplaats
laat vier visionairs aan het woord over de
toekomst voor lokale duurzame energie en
de rol van bewoners daarbij.

Tekst: Kees de Graaf en Jeroen van der Spek

Loet Otto

Pier Vellinga

Martin Dubbeling

Henk Kosmeijer

initiatiefnemer coöperatieve
vereniging LochemEnergie

hoogleraar Klimaatverandering
en mede-oprichter Urgenda

stedenbouwkundige
bij adviesbureau SAB

wethouder gemeente
Tynaarlo (Drenthe)

‘Lasten
beheersen’

‘Financieel
inventief’

‘Nieuwe
ontwerpen’

‘Vroeg
meedenken’

“Ik ben ervan overtuigd dat burgerinitiatieven
op het gebied van lokale duurzame energie
de toekomst hebben, ook omdat de ideologie die eraan ten grondslag ligt door steeds
meer mensen wordt onderschreven. Veel
Nederlanders zijn zich ervan bewust dat de
hoeveelheid fossiele brandstoffen niet eindeloos is en willen bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Maar nog
belangrijker: ze willen onafhankelijk zijn van
de gevestigde orde – grote energiebedrijven
en olieproducerende landen.
Ik denk dat initiatieven zoals LochemEnergie
ook het antwoord vormen op de kostenstijging die zich in de energiemarkt aftekent.
Als beleidsmedewerker voor ‘wonen’ bij een
gemeente heb ik me de afgelopen jaren
verdiept in prognosemodellen voor de
stijging van energiekosten. Als de energieprijzen in hetzelfde tempo blijven stijgen,
worden de energielasten de komende jaren
volledig onbeheersbaar. Met lokale energiecoöperaties kun je de kosten sterk reduceren, ook omdat je als coöperatie geen winst
nastreeft. En waar grote bedrijven het
steeds meer zoeken in schaalvergroting,
geloof ik juist heel erg in schaalverkleining.
In lokale platformen waar je op basis van
betrokkenheid kennis deelt en samenwerkt.
Alleen zal de overheid die platformen wel wat
meer moeten ondersteunen. Bijvoorbeeld
door de BTW-heffing op lokale energielevering achterwege te laten of door soms
financieel bij te dragen aan de inkoop van
externe kennis. Met die maatregelen hebben lokale initiatieven de komende jaren
de wind in de rug.”

“Ik zie op meerdere terreinen kansen voor
lokale energieopwekking: zon, wind, aardwarmte en biomassa. Zowel consumenten
als ondernemers kunnen daar hun voordeel
mee doen. In de praktijk zie je nu de eerste
inspirerende initiatieven ontstaan. Die leveren duurzame energie en zorgen bovendien
voor veel nieuwe werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de installatiewereld. Lokale duurzame energie is absoluut een groeimarkt.
Gemeenten kunnen daar hun steentje aan
bijdragen. Zo praat ik binnenkort met de
gemeente Zeist over de mogelijkheid om de
oude start- en landingsbaan van vliegveld
Soesterberg vol te zetten met zonnepanelen.
Kijk, dan gaat het hard. Een hindernis die we
nog moeten overwinnen is de financiering.
Het is zaak om inventieve financiële constructies te ontwikkelen, die de terugverdientijd van investeringen verder reduceren.
We naderen inmiddels een termijn van tien
jaar. Dat komt aardig in de buurt van de
zeven jaar die een bewoner gemiddeld in
een woning woont. Daarmee trekken we
mensen over de streep.
Urgenda draagt daar ook een steentje aan
bij. Zo zetten we de komende tijd in op de
oprichting van het platform decentrale
energievoorziening, dat kennis moet bundelen en moet voorkomen dat iedereen
hetzelfde wiel gaat uitvinden. Daarnaast
zetten we in op duurzame stedelijke ontwikkeling, om samen met onder meer architecten en stedenbouwkundigen te kijken
hoe we de werelden van energie en bebouwde omgeving kunnen vervlechten.”

“Ik ben ervan overtuigd dat op het gebied
van energiebesparing en -opwekking nog
buitengewoon veel winst valt te behalen bij
zowel ruimtelijke ordening als stedelijke
ontwikkeling. Het is van belang burgers
en ondernemers hier nauw bij te betrekken.
Je ziet overigens steeds meer initiatieven van
burgers en ondernemers die gezamenlijk in
de weer zijn met het ontwikkelen en realiseren van woningen en bedrijfsruimten, in combinatie met duurzame energieopwekking.
Door samen op te trekken is de betrokkenheid groter.
Ook voor ons als stedenbouwkundigen ligt
er de opgave om onze energievoorziening
te verduurzamen en te hervormen. Dat heeft
grote gevolgen. Energie is straks niet meer
de sluitpost bij de aanleg van bijvoorbeeld
een nieuwe woonwijk. Het wordt vanaf het
begin bepalend voor hoe we zo’n gebied
inrichten. Dat is overigens niet nieuw.
Kijk naar de Beemsterpolder die met windenergie is leeggepompt, of de afgegraven
Veenkoloniën. Onze landschappen zijn van
oudsher door energiewinning gevormd.
Door klimaatverandering en het lokaal
opwekken van energie gaat onze omgeving
opnieuw veranderen. Denk aan het vergroenen van steden, het meer en grootschalig inzetten van windenergie, zonneenergie en biomassa en het maken van
slimme combinaties waardoor je warmte
en koude kan opslaan en uitwisselen. Dat
levert allerlei nieuwe ruimtelijke ordeningsprincipes en ontwerpopgaven op.”

“Een belangrijke trend voor de komende
jaren is dat (potentiële) bewoners veel
eerder bij de ontwikkeling van nieuwe
woongebieden worden betrokken. Het
blauwdrukdenken, waarbij de gemeente
van bovenaf wel even bepaalt wat goed is,
wordt steeds meer vervangen door gezamenlijke gebiedsontwikkeling. Dat levert
een lastig maar boeiend proces op wat, als
het goed verloopt, leidt tot meer draagvlak
en minder bezwaarprocedures, maar vooral
ook tot betere plannen.
Bewoners worden uitgenodigd om hun
kennis en expertise in een vroeg stadium in
te brengen. Daar kan iedereen zijn voordeel mee doen. Niet alleen de gemeente
of de stedenbouwkundige, maar ook de
projectontwikkelaars en woningcorporaties
die woningen bouwen en het energiebedrijf
dat meedenkt over de energievoorziening.
Ook op het vlak van duurzaamheid hebben
bewoners goede ideeën. In de planontwikkeling creëren wij daar als gemeente
bewust de ruimte voor en dan komt die
creativiteit ook los. Bij de ontwikkeling van
De Bronnen, een nieuw woongebied ten
oosten van Vries in Drenthe, voeren we
bijvoorbeeld overleg met een breed samengesteld platform. Dat platform bestaat uit
omwonenden van het uitbreidingsgebied,
maar ook uit potentiële bewoners en vertegenwoordigers van diverse organisaties
zoals de historische vereniging en ondernemers. Daarmee wordt de duurzaamheidsambitie breed gevoed én verankerd.”

www.sab.nl en
www.duurzamestedenbouw.nl

www.vriesdebronnen.nl

www.urgenda.nl
www.lochemenergie.nl
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Rentabiliteit

Rentabiliteit

Meer en meer mensen raken gecharmeerd van het idee energieopwekking in eigen hand te nemen, maar sommigen zien op
tegen het uitzoekwerk en de rekensommen van investering
en opbrengst. Is lokale duurzame energie wel haalbaar en
realistisch? Tristan Simon van ARCADIS meent van wel.
Er is een aantal manieren om het slim te organiseren.

Winstgevend
of rendabel?
Kosten en baten van eigen energieopwekking
Tekst: Linde Nouws Keij – Illustratie: Aleid Landeweert

D

uurzame energie wordt vaak als niet rendabel ervaren
en dus is het moeilijk investeerders te vinden. Dat is
onterecht, meent Tristan Simon van de adviesgroep
Energie & Duurzaamheid bij ARCADIS. Simon ontwikkelde een rekenmodel voor de haalbaarheid van lokale
duurzame energie-initiatieven. Hij bracht de randvoorwaarden in
kaart en ontwikkelde een methodiek om direct te berekenen wat
een investering in duurzame energie oplevert. Bovendien, bepleit
hij, is rendabel in dit geval iets anders dan winstgevend.
Rendabel lijkt een harde en meetbare waarde, maar is ook een
kwestie van opvatting. Simon: “Als je een bank vraagt te investeren,
dan wil die graag minimaal 7,5 procent rendement zien en moet de
investering zichzelf binnen tien jaar terugverdienen om ‘gezond’,
dus financierbaar te zijn. Maar voor veel initiatiefnemers van lokale
duurzame energie is winst niet het doel en kijkt men anders naar
de opbrengsten van de investering.”
Stichtingen, verenigingen, burgerinitiatieven, maar ook lokale overheden hebben vaak hun doel al bereikt als de kosten gelijk zijn aan
de opbrengsten. Dat mag ook over een periode van vijftien of twintig
jaar zijn. Daarnaast hebben ze vaak een voorbeeldfunctie waarbinnen duurzame energie zich ‘terugbetaalt’. Dat kan zijn in goede
PR, in zekerheid over de prijs van energie of in de kans om een
educatieve rol te vervullen richting de leden of inwoners. Uiteindelijk
heeft de overheid de doelstelling om in 2020 16 procent duurzame
energie te gebruiken.
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Schuivende factoren
ARCADIS heeft voor diverse duurzame energieprojecten (zonneenergie, bodemenergie en windenergie) rekenmodellen gemaakt.
Daaruit blijkt dat het slim organiseren van duurzame energie toch
mogelijkheden biedt voor uitrol, zelfs helemaal zonder subsidie.
Voor initiatiefnemers van lokale duurzame energieopwekking is het
goed om te weten welke factoren aan te passen zijn om tot een
positieve businesscase te komen. De belangrijkste zijn:
1. Investeringskosten omlaag
2. Baten omhoog
3. Slim organiseren
1. Investeringskosten omlaag
Niet verrassend, maar wel werkzaam, is vraagbundeling. Met andere
woorden: met véél bestellingen tegelijk, kan er wel 20 tot 30 procent
van de prijs af. De actie Wij Willen Zon van Urgenda is hier een goed
voorbeeld van. Particulieren, overheden en bedrijven konden via
Urgenda van een leverancier uit China tegen scherpe prijzen
zonnepanelen inkopen (meer hierover op pagina 35).
2. Baten omhoog
Door particulieren opgewekte elektriciteit wordt verrekend met
het eigen elektriciteitsverbruik. Daardoor verdient een huishouden
met zonnepanelen effectief 23 cent per kilowattuur (kWh) terug.
Je betaalt dan geen belasting over de zelf opgewekte stroom.
Maar wat als je geen eigen dak hebt? Bijvoorbeeld voor mensen die
in appartementgebouwen wonen. Kunnen zij investeren in zonne-

panelen elders, bijvoorbeeld op het dak van een bedrijfspand, en tóch voor
de door hen aangeleverde energie 23 cent terugkrijgen? Het is een stuk
voordeliger dan terugleveren tegen ondernemingstarief (maximaal vijftien
cent) of de vergoeding voor het als producent aanleveren van groene
stroom. Over deze constructie, die ‘salderen’ genoemd wordt, is wel een
discussie gaande. Tegenstanders vinden het ontduiking van de energiebelasting voor consumenten. Voorstanders menen dat particulieren vrij
moeten zijn in de keuze van locatie voor hun zonnepaneel.
3. Slim organiseren
Om te beginnen: slim financieel organiseren, zodat er lagere rentes of
langere afschrijftermijnen worden bedongen. Hierbij kan garantstelling van
gemeenten of provincie helpen om projecten toch gefinancierd te krijgen.
Kansen liggen in participatiemodellen zoals we die nu al voor windenergie
kennen, bijvoorbeeld aandelenconstructies, vraagbundeling en leaseconstructies of een combinatie hiervan.
Ook goed kijken naar de organisatievorm kan winst opleveren. Zo wordt
belastingvoordeel bij energiebesparende maatregelen in nieuwbouw alleen
verstrekt in de vorm van korting op de winstbelasting. Om van dit voordeel
te profiteren, moet het project dus in een onderneming ondergebracht
worden.
Ten slotte is de keuze voor energietype en locatie belangrijk en bieden
de omstandigheden soms unieke gelegenheden. Windenergie kan zeer
rendabel zijn, maar door bezwaarprocedures duurt het in Nederland
gemiddeld zeven jaar voordat een turbine gerealiseerd is. Dat is een
drempel voor veel potentiële plaatsers. Maar heeft een boer bijvoorbeeld
grond genoeg en weinig buren, of kan hij zijn buren meekrijgen als participant, dan kan de turbine na een plaatsingsbesluit van de gemeente
binnen twee jaar staan en voor tweeduizend huishoudens stroom leveren.
De conclusie mag zijn dat de mogelijkheden voor lokale energieopwekking nog altijd aanwezig zijn, zelfs als de kansen op overheidssubsidies
nihil worden. •

Een paar
praktische
tips
Installatie van zonnepanelen (bijvoorbeeld op het dak)
is voor iemand met wat technische kennis
of ervaring goed zelf te doen. Hooguit is
er voor de aansluiting een elektricien nodig.
Zelf installeren kan een kwart of meer in
de kosten schelen. En dat betekent: sneller
terugverdienen.
Heel veel (basis)informatie
is te vinden op de website van de Stichting
Milieu Centraal: www.milieucentraal.nl
In goed geïsoleerde (nieuwe) huizen kan de
inzet van een warmtepomp interessant zijn. Zo’n pomp haalt een paar graden
warmte uit bijvoorbeeld de lucht en waardeert deze op. Via vloer- of wandverwarming
levert dit energiebesparing op. Per februari
2011 is hiervoor weer een subsidiebedrag beschikbaar via de rijksoverheid. Informatie is te vinden bij Agentschap
NL: www.nlenergieenklimaat.nl/duurzamewarmte-voor-bestaande-woningen
De discussie over diverse organisatievormen en belastingregelingen is nog in
volle gang. Actieve burgergroepen die in
coöperatievorm willen werken,
zijn Windvogel en Zonvogel. Zij werken
hard aan de dialoog met de overheid om
obstakels weg te nemen. Windvogel is een
landelijk opererende professionele burgercoöperatie die Nederland van duurzame
energie wil voorzien. Zonvogel is een
coöperatieve vereniging waarin mensen en
bedrijven samenwerken aan zonne-energie,
ook wanneer zij niet zelf een systeem
kunnen plaatsen. Een meer centrale organisatie is ODE, Organisatie voor Duurzame
Energie. Er valt veel te leren van hun
ervaringen, onder andere op de websites:
www.windvogel.nl
www.zonvogel.nl
www.duurzameenergie.org

Met dank aan Michiel Hillenius, Agentschap NL
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Inspirerend projectvoorbeeld 4

Projecten

Energie voor eigen regio

‘Ik ben blij als de
eerste paal staat’
Tekst: Claudia Dekkers – Foto’s: De Beeldredaktie/Vincent van den Hoogen

Met ijzeren volharding werken Kees
van Noord en zijn broer Henk aan
de bouw van een biovergister in hun
gemeente Neerijnen. Die gaat biogas
winnen uit koeienmest. De opbrengsten
komen ten goede aan de gemeenschap.
p het Gelderse platteland, dicht bij de rivier de Waal,
verrijst binnen twee jaar een fonkelnieuwe biovergistingsinstallatie. Althans, als alles goed gaat. Kees
van Noord uit Hellouw, docent aan het Prinsentuin
ROC West-Brabant, offert al vier jaar zijn vrije tijd
op aan het project. Hij wordt bijgestaan door zijn broer Henk van
Noord en een werkgroep van enthousiaste en betrokken mensen.
“Eind 2012 leveren we biogas”, zegt Kees van Noord overtuigd.
Het idee ontstond vier jaar geleden op een bijeenkomst van de
Vereniging Kleine Kernen. “Het ging die avond over de leefbaarheid
in kleine dorpen”, vertelt Van Noord. “Het idee van die avond was

O

een visie op je dorp te ontwikkelen. Daarbij kwam de opdracht:
bedenk iets waardoor je inkomsten kunt genereren.”

Mest in overvloed
Kees en zijn broer staken met een aantal veehouders de koppen bij
elkaar. “Zouden we niet iets met energieopwekking kunnen doen?”,
vroegen ze zich af. En zo begon het. Ze kwamen al snel uit op
biogas. “We zitten hier op het platteland. Koeienmest is er in overvloed. Daar kun je vrij eenvoudig gas uit winnen door de mest te
vergisten en de gassen eruit te filteren. Dat is dan ruw biogas, niet
het aardgas waar je thuis op kookt. Je kunt biogas wel opwaarderen
naar aardgaskwaliteit, maar de productiekosten zijn dan veel hoger.
Het is een optie voor de toekomst, maar nu richten we ons op de
productie van ruw gas. Er is een steenfabriek in de buurt die ons
gas graag wil afnemen.”

Omvangrijk project
Wat begon als een ideetje, mondde uit in een omvangrijk project. In
2008 richtten Kees en zijn broer de Stichting Biomassa Hellouw op.
De opbrengsten van de biovergister moeten ten goede komen aan
de dorpen, dat is de doelstelling. De initiatiefnemers werken op vrij-

Project: Biomassa Hellouw
Stichting Biomassa Hellouw werkt aan de bouw van een biovergister.
De installatie krijgt een capaciteit van 1400 kuub biogas per uur,
genoeg om duizenden woningen mee te verwarmen. Maar in eerste
instantie wordt er alleen ‘ruw’ biogas geproduceerd en geleverd aan
de steenfabriek in Haaften. Daarnaast is het de bedoeling dat biogas wordt ingezet voor de verwarming van woningen in een nieuw
te bouwen wijk in Haaften. Daarvoor moet het biogas vermengd
worden met aardgas. Er komt dan ter plekke een mengstation.

Kees van Noord, initiatiefnemer van Stichting Biomassa
Hellouw, met veehouder Peter Noordam

willige basis. Van Noord: “We hebben subsidie gekregen van de
provincie Gelderland voor een haalbaarheidsonderzoek. Je kunt het
zo gek niet bedenken of het is onderzocht. Wat kost een gasleiding?
Wat is een geschikte locatie voor de installatie? Hoeveel boeren zitten
er in een straal van tien kilometer? Welke transportbewegingen zijn er?
Er komt veel logistiek bij kijken: de aanvoer van de mest, de afvoer
van biogas en de afvoer van de mest waaruit het gas is gewonnen.
Die gaat namelijk weer terug naar de boeren.” De waterzuivering,
die tussen Haaften en Tuil ligt, bleek de meest geschikte plek.

Winst naar dorpen
www.kiemt.nl, zoekterm ‘Biomassa Hellouw’ invullen.
Aan een eigen website wordt gewerkt.
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Het project vergt een investering van zo’n vijf miljoen euro, zegt Van
Noord. “We zitten aan tafel met grote partijen zoals de Rabobank,
Agentschap NL en netwerkbedrijf Alliander. De uitdaging is om ons
uitgangspunt te bewaken, namelijk dat het project ten goede komt

aan de gemeenschap. De winst moet terugvloeien naar sociaalmaatschappelijke projecten. Dorpsbewoners kunnen straks ook
aandeelhouder worden of certificaten kopen.”
Op papier is de installatie klaar. Nu is de gemeente Neerijnen aan
zet. Zij is bezig het bestemmingsplan te wijzigen, zodat de installatie
op de gewenste locatie gebouwd kan worden. “De gemeente en
provincie werken goed met ons samen”, vindt Van Noord. “Ook van
de lokale bevolking krijgen wij positieve reacties. Daar zijn we blij
mee, deze installatie komt er immers voor de bewoners.”
Begin 2012 verwacht de werkgroep met de bouw te kunnen
beginnen. Van Noord: “Vanaf het begin heb ik gevoeld dat het gaat
lukken. Maar ik moet zeggen: ik haal opgelucht adem als straks de
eerste paal de grond in gaat.” •
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Nieuwbouwwijken

Nieuwbouwwijken

Het plan voor een duurzame wijk bestond al voordat de locatie er
was. “De grondlegster van deze wijk is Marleen Kaptein”, vertelt
Gerwin Verschuur, wijkbewoner en bestuurslid van de bewonersvereniging EVA-Lanxmeer. “Kaptein had geen stedenbouwkundige
achtergrond – ze was hoedenmaakster – maar ze had zich verdiept
in organisch bouwen. Zij zag een woonplek als een habitat, een
natuurlijke leefomgeving waarin mens en natuur elkaar voeden.”
Begin jaren negentig nam Kaptein het initiatief om een concept voor
duurzame stedenbouw uit te werken en een voorbeeldproject te
realiseren. Zij richtte Stichting Educatie, Voorlichting en Advies
(Stichting EVA) op en trok een team van deskundigen aan. Verschuur:
“Het voorbeeldproject moest een échte wijk worden, met minimaal
tweehonderd woningen, werkruimtes, een boerderij en een congrescentrum. Architectuur, landschap, water, energie, mobiliteit, educatie,
kennisoverdracht, bewonersparticipatie: op al deze thema’s werd
een visie ontwikkeld.”

Goed teamwerk
Nadat het EVA-concept in 1995 was gepubliceerd, belde de gemeente Culemborg dat zij een locatie had waar de wijk kon worden
gerealiseerd. “Dat was het begin van een unieke samenwerking”,
weet Verschuur. “Het was goed teamwerk. De gemeente financierde
het proces en Stichting EVA bewaakte het concept. De woningbouwvereniging deed mee, want er zouden ook huurwoningen komen.
Er werd een externe projectleider aangesteld, een stedenbouwkundige, een landschapsarchitect en een energieadviseur. Het
waren mensen die in staat waren tot samenwerking.”

Bewoners nemen het voortouw

Duurzaam wonen in Culemborg
Bewoners spelen steeds vaker een
rol bij de inrichting van hun nieuwbouwwijk. Niet alleen op het gebied
van leefbaarheid, maar ook op dat
van duurzaamheid. Een mooi voorbeeld daarvan is EVA-Lanxmeer in
Culemborg.

Tekst: Claudia Dekkers
Foto’s: David Rozing/Hollandse Hoogte en bewonersvereniging EVA-Lanxmeer
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ie door EVA-Lanxmeer loopt, ziet opvallende
verschillen met andere nieuwbouwwijken. Er
rijden geen auto’s. De woningen zijn rondom
hofjes gebouwd of grenzen aan gemeenschappelijke tuinen. Schuttingen staan er niet, struiken
en gevlochten takken scheiden de privétuinen van elkaar. Door de
hele wijk bevinden zich grote en kleine waterpartijen. In het hart van
de wijk ligt een waterwingebied met een boomgaard. Kinderen hebben alle ruimte.

W

De eerste woningen in de wijk zijn in 2000 opgeleverd. Vandaag de
dag staan er 250 woningen en appartementen, omgeven door enkele
bedrijfsgebouwen, twee zorginstellingen en een stadsboerderij.
Het gebied van 24 hectare geldt als een internationaal voorbeeld
voor duurzame stedenbouw. Zorg voor het milieu en sociale cohesie
zijn de pijlers onder de wijk die mede door de bewoners zelf is
vormgegeven.

In deze fase kwamen ook de bewoners in beeld. Uit het netwerk van
Marleen Kaptein werd een groep potentiële bewoners benaderd.
Verschuur: “Zij mochten meedenken over het stedenbouwkundig
plan. Het was een proces dat goed werd begeleid. Er werden
beeldvormingsessies gehouden waarin mensen hun ideeën inbrachten. Stapels schetsen en tekeningen zijn er gemaakt.”
De toekomstige bewoners kozen voor een autoluwe wijk met
centrale parkeerplaatsen aan de rand. Daardoor konden er in de
wijk smallere wegen en paden worden aangelegd en bleef er meer
ruimte voor groen. Ze bedachten huizen rondom hofjes, zodat
mensen elkaar konden ontmoeten. In het stedenbouwkundig plan
werd de inbreng verwerkt.

Eigen energie

onder de 40 gigajoule per jaar te houden. Dat is de helft van dat
van een gemiddelde woning”, zegt Verschuur. Ondergronds wordt
afvalwater gescheiden afgevoerd: water uit de WC gaat naar het
gemeentelijk riool, de rest naar rietvelden waar het na een natuurlijk
zuiveringsproces in het oppervlaktewater stroomt.
EVA-Lanxmeer heeft een eigen warmtenet dat verwarmingswater
levert aan 170 woningen en enkele bedrijven. Ze put uit een duurzame energiebron: het water dat drinkwaterbedrijf Vitens op honderd

‘De gemeente belde
dat zij een locatie had.’

Er is fors geïnvesteerd in milieubesparende technieken. Bijna alle
woningen hebben zonnepanelen voor het leveren van warm water
en elektriciteit. “Het lukt ons het gebruik van fossiele brandstoffen
Werkplaats voor de leefomgeving
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Nieuwbouwwijken

De Kersentuin
in Utrecht

Kort

Bij de bouw en inrichting van een nieuwe buurt
kan veel aan het initiatief van de toekomstige
bewoners overgelaten worden. Dat bewijst
ook De Kersentuin in Leidsche Rijn (Utrecht).
Op uitnodiging van de gemeente Utrecht ontwikkelden de toekomstige bewoners zelf hun
duurzame woonwijk. Het proces nam zeven jaar
in beslag. Het ontwerpen van de wijk, de onderhandelingen met de gemeente en de aannemer,
het zoeken naar samenwerking met een woningcorporatie: alle activiteiten voerden de bewoners
zelf uit. In 2003 zijn de 94 woningen opgeleverd.
Alle huizen zijn voorzien van technische voorzieningen die niet alleen energie besparen, maar
ook opwekken. Zonnepanelen voorzien tot wel
85 procent in de eigen elektriciteitsbehoefte.
Veel wordt gezamenlijk opgepakt. Zo zijn er een
gemeenschappelijk projecthuis, parkeergarage,
werkplaats, wasmachineruimte en een autodeelsysteem. Het openbaar groen in de wijk is door
de bewoners bedacht en wordt in eigen beheer
onderhouden.

Opvallende, vernieuwende of
geslaagde projecten rondom
lokale duurzame energie

www.kersentuin.nl

De ervaring leert dat de kracht van het
slagen van het lokale klimaatbeleid bij de
gemeenteraad ligt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten licht raadsleden voor
hoe zij door collegiaal bestuur kunnen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en de
doelstellingen voor duurzaam inkopen. VNGmedewerkers brengen een bezoek aan de
raad en/of raadscommissie en geven een
presentatie van de praktische mogelijkheden.
Als het kan, worden er ervaringsgegevens
uit andere gemeenten aangedragen. De
campagne loopt door tot eind 2011.

FOTO: GEMEENTE KERKRADE

VNG-campagne
voor gemeenteraadsleden

Participeren in windpark
Windpark De Locht in Kerkrade is een
initiatief van Ecowind en Evelop. Evelop
heeft in samenwerking met de gemeente het
windpark kunnen ontwikkelen en bouwen.
Evelop wil de omwonenden niet alleen
betrekken bij maar ook laten profiteren van
het windpark. Hiervoor is een maatschap

www.duurzameoverheden.nl

Succesfactoren
Bewonersparticipatie is de grootste succesfactor van EVA-Lanxmeer,
vindt Verschuur. “Doordat bewoners zelf hun omgeving hebben
vormgegeven, is de betrokkenheid van bewoners ook nu nog groot.

‘De meeste nieuwkomers
kiezen bewust voor het
wonen in een ecowijk en
alles wat daarbij hoort.’

Er zijn tal van werkgroepen en er komen steeds nieuwe bij. Een
deel van het openbaar groen in de wijk onderhouden we zelf en ook
de boomgaard in het waterwingebied van Vitens. ’s Winters is er
een snoeiploeg actief en in september plukken we de appels.”
Een andere succesfactor was de grote betrokkenheid van de
gemeente Culemborg in de beginfase van het project. Verschuur:
“Bij de eerste honderd woningen van EVA-Lanxmeer trad de
gemeente zelf op als projectontwikkelaar. Dat bespaarde zo’n
€ 45.000 per woning, namelijk de winst die een projectontwikkelaar
zou hebben gepakt. Daarmee was er ruimte om te investeren in
energiebesparende technieken in de woning en in de ondergrondse
infrastructuur.”

Alert blijven
Na de eerste bouwfase is de regie overgegaan van de gemeente naar
een begeleidingsgroep. Het vergt alertheid om de uitgangspunten
van de wijk te bewaken, zegt Verschuur. “Je moet de afspraken goed
vastleggen. Zo ontbrak in een aantal grondcontracten de clausule
dat het niet toegestaan is de auto bij de woning te parkeren. Enkele
bewoners parkeren nu de auto voor de deur. Dat valt niet goed in
de wijk. We besteden nu ook meer aandacht aan het verwelkomen
van nieuwe bewoners en het overdragen van kennis over de wijk.
Gelukkig kiezen de meeste nieuwkomers bewust voor het wonen in
een ecowijk en alles wat daarbij hoort. De nieuwe bewoners zijn
enorm actief en ontplooien weer allerlei nieuwe initiatieven.” •
www.eva-lanxmeer.nl en www.bel-lanxmeer.nl
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meter diepte oppompt uit de bodem. Een warmtepomp onttrekt de
warmte aan het drinkwater, waarna warm water wordt getransporteerd door de wijk. Het warmtenet was van Vitens, maar die wilde
het bedrijfsonderdeel afstoten. Een groep wijkbewoners nam het
initiatief voor het oprichten van een eigen energiebedrijf: Thermo
Bello. “Het had heel wat voeten in aarde, maar het is gelukt”, zegt
Verschuur, die ook directeur is van Thermo Bello. “We zijn nu baas
over onze eigen warmtevoorziening. Naast afnemer kunnen de bewoners ook aandeelhouder zijn. Het past in de filosofie van onze
wijk om de zaken in eigen hand te nemen.”

opgericht waarin men kan participeren. Er
zijn in totaal zeshonderd participaties uitgegeven aan omwonenden en andere geinteresseerden. Het windpark bestaat uit
twee turbines met een ashoogte van 80
meter en een vermogen van 2,5 megawatt
elk. Energiebedrijf Greenchoice neemt alle
elektriciteit van het park af tegen een vaste
gegarandeerde prijs. Alle participanten
kunnen rechtstreeks tegen een aantrekkelijk tarief groene stroom afnemen van
de windturbines. De gemeente Kerkrade
heeft in samenwerking met de provincie
Limburg, Centrum voor Natuur- en milieu
Educatie (CNME), Parkstad Limburg en
adviesbureau Ecofys een onderwijsprogramma voor lagere scholen opgezet dat
gekoppeld is aan het windpark.
www.ecowind.nl

Wijwillenzon – Urgenda
Urgenda startte in 2010 het project
Wijwillenzon. Dit initiatief maakte het, door
grootschalig en gezamenlijk in te kopen, voor
iedereen mogelijk om zelf zonne-energie op
te wekken tegen een lage investering met
een gegarandeerde opbrengst. Prijzen lagen
30-35 procent onder de laagste marktprijzen voor vergelijkbare A-panelen. De
zonnepanelen kostten tussen de € 1359
voor drie panelen (samen 472 kilowattuur
(kWh) per jaar) en € 6071 (twaalf panelen,
2350 kWh per jaar). Voor € 370 meer had

je zestien panelen. Daarmee wordt zo’n
2500 kWh per jaar opgewekt, van de 3500
die een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt. Voor mensen die niet in
staat waren om de panelen in een keer zelf
te betalen, was er de mogelijkheid om de
panelen in huurkoop (lease) te nemen en
dan voor zes, twaalf of zestien panelen,
respectievelijk € 25, € 40 of € 45 per
maand te betalen. Deze actie kon alleen
doorgaan als men samen erin slaagde
genoeg particulieren, bedrijven of bijvoor-

beeld gemeenten te vinden die samen
10 megawatt zouden bestellen. Dit lukte.
Na de afschaffing van de subsidie op zonnepanelen door minister Maxime Verhagen,
verdubbelde de belangstelling voor Wijwillenzon en verlengde Urgenda de actie.
De benodigde 10 megawatt aan vermogen
is ruim overschreden.
www.wijwillenzon.nl
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Romantische vorm
van duurzaamheid
vlinders met zonnepanelen en
kolibries met dynamo’s uitrusten
miniwaterkrachtcentrales bouwen
om lenteregen en dauw op te vangen
gloeiwormen morse leren
om sms’jes van mijn raam
naar het jouwe te seinen
kijk me iets langer aan
en de fossiele brandstoffen
draaien zich om in hun graf
en als ik de houtworm
die aan mijn hart knaagt
eruit lok met zure bommen
en als ik biomassa verbrand
en daarmee je huis verwarm
en bionische pissebedden
op tredmolentjes laat lopen
als aandrijving voor een ipod
met echt alles van de Beatles erop –
is het al zo laat? zeg je
en je trekt je winterjas aan
ik heb alle tijd van de wereld
de polen smelten
Floor Buschenhenke

