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Academie
Ontwikkelen kennis en instrumenten 

& communiceren

Wind & Zon Buurtwarmte

& Hoom
Instrumenten

Behoefte van leden
Gebruikersgroepen

Instrumenten
Behoefte van leden
Gebruikersgroepen

Opzetten en versterken van 
regionale projectbureaus

Diensten, goede voorbeelden 
& communicatie

Coöperatieve wijkaanpak
goede voorbeelden 

& communicatie

Versterken en verbreden 
fondsen

Ontwikkelfonds
Realisatiefonds

Warmtefonds

Opzetten dienstenbedrijvenFlex dienstenbedrijf Warmteleveringsbedrijf

Planning 2022

wat gaan we doen?



Regionale versterking

Bronnen VanOns: projectontwikkeling

GrEK – Groninger Energiekoepel

Lobby en versterking coöperaties

Ús Koöperaasje

Lobby en versterking coöperaties

Energie Samen Noord-Holland

Energie van Noord-Holland 
Energie Samen Gelderland:

vertegenwoordiging op provinciaal niveau

REScoop Limburg:

kennisdeling en lobby

Agem: energielevering, 

projectontwikkeling 

energiebesparingprojecten

Rijnland Energie: 

projectontwikkeling

Energie Samen Rivierenland:

dienstenbureau & ondersteuning

Energie Samen Zuid-Holland

Energie van Utrecht: 

projectontwikkeling en 

dienstenlevering

Drentse KEI

Energie VanOns: energielevering

Energie van Rotterdam

Energie Samen Noord Veluwe



In samenwerking met Rabobank 
en Energie van Utrecht

Coöperatief Energieplatform



• Systeemintegratie

• Lokale congestie

• Ontwikkelen oplossingen bij 
vastlopende projecten

• Aankondiging Webinar

1. Installaties geschikt maken voor kleinere aansluitingen
2. Delen van een aansluiting
3. Lokaal benutten elektriciteit
4. Elektriciteit opslaan op batterijen
5. Elektriciteit omzetten in warmte of koude
6. Elektriciteit omzetten in gas

Dienst Flexibiliteit +
Oplossen netcongestie



• Integreren (Hoom) en financieel rendabel maken trainingsaanbod 

• Trainingsaanbod verdiepen en uitbreiden

• Kennis uitbouwen: duurzame gebiedsontwikkeling, aardgasvrij-ready wijkaanpak, gelaagde 

samenwerking coöperaties, lessen voor opschaling van koplopers

• Diensten coöperatieve warmte ontwikkelen en aanbieden in 2 pilotprojecten voor aanvraag 

warmteleveringsvergunning in samenwerking met EBO Consult

• Coöperatieve warmteprojecten financierbaar maken voor ontwikkelfonds en banken

Buurtwarmte en Hoom



ALV, 10 december 2021

Lobby en Belangenbehartiging 



Belangrijkste onderwerpen 2022

• Tarieven SCE 2022 verhogen!

• Het SCE-budget structureel verhogen 

• Lobby voortzetten om definitie concept van ‘energie delen’ in de Energiewet te krijgen

• Lobby voortzetten om de definitie van warmteschappen in de warmtewet te krijgen

• Voor postcoderoosprojecten: de grondslag van de RVT uitbreiden met de Opslag Duurzame 

Energie (ODE)

• Aanpassen tenders wind op zee met maatschappelijke criteria

• Verdere professionalisering support (econobis, adm. diensten, processen fondsen)



Lobby netinfra en -regulering

Belangrijkste resultaten
2021

1. Vol op de transportschaarste

2. Meer ruimte voor cablepooling

3. Slim energiedelen in de 
startblokken

4. Verbeterde wet- en regelgeving

Belangrijkste 
aandachtspunten 2022

1. Uitbouw flex & systeemintegratie

2. Vol door op transportschaarste

3. Uitwerking AMvB’s voor 
Energiewet

4. Operationaliseren 
Codebesluiten congestie-
management en loslaten 
storingsreserve


