
Participatie

duurzame energie



Ontstaan lokaal duurzaam energie bedrijf 

• Lokale tastbare duurzaamheid

– Eigenaarschap, vertrouwen, herinvesteren

• Vrije toegang tot energie netten

– concurrerend leveren 

• Open groothandelsmarkt

– marktconform in- en verkoop 

• Eigen front- en backoffice

– betaalbare diensten



• Behoefte individuele burgers en collectieven

• Grootschalige zonnestroom onbenutte terreinen. 

• Werkende coöperaties in duurzame energie

• Het recente SER energieakkoord 

• Technologische ontwikkelingen

– rendement zonnepanelen

– power-to-gas

– …

Wat zijn de kansen voor zon



Business case: collectieve investering

De participatie van de burgers doordat ze collectief 

kunnen investeren in:

• hun eigen energieopwekking

– duurzaam economisch en ook in 

• hun nabije leefomgeving 

– duurzaam sociaal 



Zonneweide waar gaat over

• 1 Wattpiek = 1 kilowattuur (kW) stroom per jaar.

• Zonnepanelen 150 Wattpiek m2.

• Opbrengst (x 0,9) = 135 kWh/m2.

• Zonnepaneel 1,65 x 1 meter; oppervlakte 1,65 m2. 

• Productie op jaarbasis 223 kWh.

• Gemiddeld huishouden 3.500 kWh per jaar. 

• Per huishouden 16 panelen. 

• 1 hectare is 10.000 m2; anderhalf voetbalveld.

• Ruimte voor 4.100 m2 zonnepanelen = 2.500 panelen

• 2.500 panelen x 223 kWh = 557.500 kWh per jaar (0,5 MW)

• 159 huishoudens elektriciteit



Business case: feiten en cijfers

• Eigen vermogen en/of fonds

• € 1 per wattpiek (factor 2 eigen dak)

• 1 hectare 

• Korting energie belasting (SER)
– saldering op ‘afstand’ postcode roos

• Rendement 4% over 15 jaar

• Niet duurder huidige energie rekening  

• Regie kosten NLD Energie

• Zonneweide coöperatie juridisch

• Aandelen panelen = opbrengst stroom



Participatie ontwikkelen 

• Inspirerend en duidelijk communiceren van de 
economische-maatschappelijke voordelen.

• Vanuit gedeelde waarden aansluiten bij 
natuurlijke collectieven of behoeften. 

• Bouw aan het schaalvoordeel wat benodigd is 
voor collectieve duurzame opwekking. 

• In directe leefomgeving de (verschillende) 
ruimte benutten voor zon of andere vormen 
van energieopwekking en/of besparing.



Versterken participatie

• Zichtbaarheid zonneweide en opbrengsten.

• Ruimte laten eigen initiatieven vanuit de 

opgerichte coöperatie. 

• Zoek naar zonnesynergie

– bijvoorbeeld elektrische laadpalen of

– energie besparende initiatieven

• De nieuwe COOP krijgt een plek en bouwt 

mee aan de coöperatieve structuur (z.o.z.)
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En hoe verder …

� Studie laat zien dat het kan

� Participatie model toepassen

� Business case uitwerken op maat

� Aanpak ervaring verder professionaliseren

�Eerste zonneweide in coöperatief verband
– financieel, organisatorisch, technisch

� (SER) regelingen in de praktijk brengen
– juridisch, fiscaal, administratief

� In beeld zijn nu 
– Lewenborg, Westpoort, …
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