
Hoe kunnen gemeenten en inwoners samen sneller verduurzamen, en wat 
kan uw politieke partij daar de komende 4 jaar in betekenen? 

We staan voor een mega grote opgave om onze CO2 uitstoot drastisch te reduceren, door minder energie te 

verbruiken, meer duurzame energie op te wekken en van het gas af te gaan. Er zijn veel bewoners initiatieven, 

zoals ondergetekenden, die hier hun tijd en energie insteken. Wat wij missen is ambitie en urgentie vanuit 

gemeentes en de lokale politiek. Enkele successen van de afgelopen jaren: de energiecooöperaties in onze regio 

hebben met elkaar 13 collectieve zonnestroominstallaties gerealiseerd en tientallen energiecoaches opgeleid. 

Deze inspanningen hebben ertoe geleid dat in onze regio jaarlijks al meer dan 1.000.000 kWh duurzame energie 

collectief wordt opgewekt en vele duizenden huishoudens aan het verduurzamen zijn geslagen in hun eigen 

omgeving. Mooi, maar we willen graag sneller en meer resultaten bereiken. Niet door te praten maar door tot 

actie over te gaan! Met dit korte memo geven we aan hoe energiecoöperaties daar een rol in willen spelen en 

wat u kunt doen om te zorgen dat we samen sneller gaan. Overigens wordt de betekenis van de 

energiecooöperaties ook onderschreven door staatssecretaris Yeşilgöz, zie interview solarmagazine 

Draagvlak onder de bevolking 

Voor het realiseren van de energietransitie is draagvlak onder de bevolking cruciaal. Belangrijke voorwaarden 

voor dit draagvlak zijn beperkte impact op natuur en eigen leefomgeving, zelf in actie kunnen komen met 

verduurzamingsacties, zelf kunnen meeprofiteren in opbrengsten van duurzame energie en het tegengaan van 

energiearmoede. Collectieve verduurzaming via inkoopacties, inzet van energiecoaches, collectieve warmte 

opwekking en collectieve duurzame opwek installaties voldoen aan deze voorwaarden. Met name als lokale 

energiecoöperaties een rol spelen in uitrol en ontwikkeling hiervan. Daarmee stimuleren buurtgenoten elkaar 

op een laagdrempelige en positieve manier in het besparen van energie en in duurzaam opwekken. Ook kan zo 

worden voorkomen dat opgewekte energie, CO2 besparing en financiële voordelen enkel bij grote commerciële 

externe partijen terecht komen. Idem kan dit een antwoord zijn in situaties waarbij minder draagkrachtigen 

een steeds hogere energierekening krijgen en zelf weinig kunnen ondernemen om het tij te keren. 

Duurzame energie bronnen die op medewerking kunnen rekenen 

Het benutten van daken voor duurzame opwek van energie kan rekenen op veel draagvlak onder de bevolking, 

anders dan zon op water/land en windmolens. Om al dit dakpotentieel te benutten zijn investeringen nodig in 

zo groot mogelijke installaties. Voor eigenaren van geschikte daken is die investeringsruimte er echter niet 

altijd. Voor een energiecooöperatie is het lastigste traject om een geschikt dak te vinden waarvan de eigenaar, 

VvE of beheerder bereid is het beschikbaar te stellen voor een collectief project. Door investeringen van 

eigenaren en burgerparticipanten samen kunnen meer en grotere zonneprojecten worden gerealiseerd. 

Behalve daken zijn er meer duurzame energiebronnen die kunnen rekenen op draagvlak onder bewoners, mits 

gezamenlijk aangepakt en ontwikkeld. Spaargas, buurt WKO’s, warmtenetten, buurt batterijen zijn daar slechts 

een paar goede voorbeelden van. 

Succesfactor is een overheid die zich inspant, aanstuurt, coördineert en samen met ons onderneemt 

Uit bovenstaande wordt duidelijk dat de coöperaties de gemeentes helpen om hun duurzame doelstellingen 

ook echt waar te maken. Wij doen dat graag, maar deze mega operatie vereist meer geld, inspanning, 

bestuurlijke aansturing, coördinatie en ondernemerszin van lokale overheden. Om bovenstaande kansen te 

verzilveren en te zorgen dat we samen sneller gaan is onder andere het volgende lokaal nodig:  

• De gemeente coördineert en regisseert de energie- en warmtetransitie. 

• De gemeente stelt meerdere daken (eigen vastgoed) beschikbaar voor collectieve projecten. 

• De gemeente stelt subsidies beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken. 

• De gemeente vervult een actieve en verbindende rol voor energiecoöperaties richting vastgoed partijen. 

• De gemeente staat garant waar maatschappelijk nodig, voor financiering met vreemd vermogen. 

Helpt uw partij mee te versnellen en grote stappen te maken? 

Als de politiek onze oproep en actiepunten vertaalt in de nieuwe college coalitieprogramma’s in onze regio, 

komen we samen sneller verder. We gaan graag met u aan tafel! 

 

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i25193/staatssecretaris-yesilgoez-zegerius-energiecooeperatie-onmisbare-bouwsteen-voor-maatschappelijk-draagvlak

