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Concept-verslag ALV 24-06-2022 
 
Aanwezig (84)  

• Lidcoöperaties en verenigingen (leden Energie Samen en/of Hoom) (20)  

• Persoonlijk (3)   

• Ereleden (0)   

• Bestuur Energie Samen (4)   

• Bedrijfsbureau Energie Samen / Hoom (11) 

Zie verder pagina 7. 
  
Afgemeld  
Monique Sweep (Deltawind), Ype Kingma, Joost Brinkman (Rijne Energie Coöperatief U.A.) Frank 
Cornet (Coöperatie Kennemer Kracht), Coöperatie Hilverstroom, Coöperatie Zon op de Hilver, Kees 
Donker, Coöperatie Valleienergie, Rob de Bruijn, Duurzaam Riel Goirle, Esther Krijnen, Productie 
Coöperatie 1791 Zonnedak Tuincentrum van der Werve U.A., Coöperatie Drechtse Energie U.A., Gaby 
van der Ent (Deltawind), Cees Bakker, Huib Goedegebuure (Duurzaam Markenbinnen Cöoperatie 
U.A.), Wim Sederel (Energiecoöperatie Endura u.a.) 
 
 
1. Opening 

André heet iedereen van harte welkom en licht kort de agenda toe. 
 
2. Verslaglegging, ter vaststelling (bijlage 03) 

• Vaststellen verslag ALV 22 april 2022 
Er zijn geen vragen of opmerkingen, het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Voortgang Strategie 2023-2025 (bijlage 04) 
Guus IJdema vertelt over het ontstaan van de focusgroep strategie en het traject tot dusver. Guus 
spreekt uitdrukkelijk zijn dank uit aan eenieder die betrokken is (geweest) bij dit initiatief. Hierna 
licht hij de presentatie van de focusgroep toe, die is gebaseerd op het eerder beschikbaar 
gemaakte document.  
 
Ruud Vlek (Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A.) geeft aan van mening te zijn dat hoewel de 
lokale coöperaties veel doen voor de gemeentelijke overheid, zij zich niet gedraagt alsof de 
coöperaties een actieve rol hebben in de energietransitie, en dat hij dat graag anders zou zien.  
Guus antwoordt hierop dat dit een aandachtspunt is in de landelijke rol die Energie Samen wil 
vervullen, waarbij ingezet wordt op een betere positie voor energiegemeenschappen opdat de 
overheid ons als serieuze partij ziet. 
 
Elmar Theune (Coöperatie vereniging Energie van Utrecht U.A.) geeft aan dat een simpele 
communicatiestrategie op alle niveaus wenselijk zou zijn. Guus geeft aan dat ook dit een 
onderdeel is van het strategiemodel.  
 
Douwe de Jong (Windunie) laat weten dat er lering getrokken kan worden van allerhande 
maatschappelijk betrokken coöperaties uit andere landen. Als voorbeeld benoemd hij coöperaties 
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in Zuid-Korea die een goede positie hebben verworven op het gebied van voedselvoorziening. 
Ook op het gebied van digitalisering/dataopslag zijn er verregaande ontwikkelingen. 
René van Vliet (Econobis) geeft aan hiervan op de hoogte te zijn. 
 
Andres Bauer (Coöperatieve vereniging Zuidenwind U.A.) vraagt zich af hoe 
energiegemeenschappen worden gedefinieerd ; worden de zeven coöperatieve principes hierin 
meegenomen?  
Guus geeft aan dat dit het geval is.  
Andres mist in de uitwerking van de strategie het innoverende karakter van 
energiegemeenschappen, dit zou beter geëtaleerd kunnen worden ten opzichte van de overheid.  
Ook mist hij als kernpunt de focus op het in handen krijgen van productiemiddelen, zoals 
bijvoorbeeld bij Wind op Zee. Alleen zo is een grotere maatschappelijke rol af te dwingen. 
André geeft aan dat dit aansluit de opmerking van Elmar, en dat aan het bedrijfsbureau de 
opdracht zal worden gegeven tot het opzetten van een goede communicatiestrategie. 
 
Wim Didderen (Energiecoöperatie De Omslag U.A.) sluit zich aan bij Andres. De grote mate van 
innovatie en daadkracht bij de uitvoer van grote projecten mag veel krachtiger in de strategie 
worden meegenomen, opdat dit beschouwd zal gaan worden als het “nieuwe normaal”.  
 
Douwe de Jong (Windunie) is van mening dat de discussie zich snel beweegt richting innovatie en 
techniek, maar voor hem het samen optrekken het belangrijkste kernpunt blijft. 
Guus geeft aan dat uit het traject naar voren is gekomen dat innovaties al samenwerkend tot 
stand dienen te komen.  
 
Lex Mooiweer (Meerwind) vindt het verhaal aangaande de strategie goed uitgewerkt. Een zwakke 
schakel in zijn algemeenheid is wat hem betreft de politiek die als onbetrouwbaar wordt ervaren. 
Het dientengevolge ontbreken van voldoende middelen staat volgens hem de verdere 
ontwikkeling in de weg. 
Andres Bauer (Coöperatieve vereniging Zuidenwind U.A.) geeft aan dat juist daarom de 
ontwikkeling van een goede strategie belangrijk is. 
Andre geeft aan dat een insteek zou kunnen zijn om in plaats van onszelf afhankelijk te maken van 
de gemeentelijke politiek, dit ook kan worden omgedraaid naar een aanbod om gemeenten te 
helpen. Laten zien dat als zij ons die ruimte geven om veel te doen wij uiteindelijk op eigen benen 
kunnen staan, onafhankelijk van subsidie. 
 
Andries Middelbos (Coöperatie Deltawind U.A.) geeft aan dat wat hem betreft het goed 
organiseren van draagvlak, zowel bij de leden als bij de lokale politiek, de basis is.  
 
John van Diepen (Coöperatieve vereniging Almeerse Wind U.A.) kan zich vinden in de door André 
voorgestelde houding richting gemeenten. Hij vraagt zich af of er al gesprekken lopen met de 
Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG). 
André geeft aan dat dit nog niet het geval is, maar dat het wel de intentie is dit structureel op te 
zetten.  
 
Miel Jansen geeft aan dat zijn ervaring is dat gemeenten coöperaties vaak verkiezen boven 
professionele bureaus op het gebied van de aanpak van energiearmoede. Coöperaties hebben 
door hun ervaring een grotere impact en bereik, en die effectiviteit wordt door gemeenten 
erkend. 
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Marius Keij (Stichting Energie Zeist) zegt te schrikken als hij hoort dat gemeenten als vijanden 
worden gezien, aangezien zij ons subsidiëren. Wat hem betreft kunnen energiecoöperaties door 
best practices overheden meenemen. 
Wim Didderen (Energiecoöperatie De Omslag U.A.)  geeft aan te hopen dat de koepel nog veel 
meer werk maakt van dit beeld alsook de kracht van de koepel voortdurend wil implementeren 
en uitdragen. Het beeld van wat wij doen als energiegemeenschap, wat immers ook Europees is 
vastgelegd, kunnen wij nog veel krachtiger maken.  
 
Douwe de Jong (Windunie) vraagt zich af of ambtenaren (in die hoedanigheid) lid mogen worden 
van Energie Samen. 
André geeft aan dat zij niet voldoen aan de zeven basisprincipes, wat een vereiste is voor 
lidmaatschap; het staat ze echter vrij om zich als supporter aan te sluiten.  
 
Elmar Theune (Coöperatie vereniging Energie van Utrecht U.A.) vraagt zich af of juist in het kader 
van de coöperatieve principes, een gemeente niet gewoon lid zou kunnen worden? 
André stelt aan de ALV de vraag of dit een wenselijke ontwikkeling is; de algemene tendens is dat 
dit niet wenselijk is. 
 
Ben Verwey (Groninger Energiekoepel) kent legio voorbeelden van gemeenten die ook lid zijn van 
een energiecoöperatie, omdat ze mee realiseren. Wat hem betreft is daar niets mis mee, maar 
autonomie en onafhankelijkheid blijft hierbij een aandachtspunt. 
 
Ruud Vlek (Zon op de Ronde Venen Coöperatie U.A.) is van mening dat de huidige 
Elektriciteitswet veel innovaties tegenhoudt; dit is voor zijn coöperatie een belangrijk punt.  
André geeft aan dat bij initiatieven als Local4Local nagedacht wordt over knelpunten en hoe deze 
op te lossen. De uitkomsten worden hierna meegenomen in de lobby.   
 
Andres Bauer (Coöperatieve vereniging Zuidenwind U.A.) geeft nog mee dat we ons het beste 
kunnen concentreren op de zeven basisprincipes en vertrouwen op de eigen krachten; dit is 
efficiënter dan het steken van nutteloze energie in gemeenten. Met deze bijdrage sluit André de 
gedachtewisseling over de strategie en dankt de ALV voor de steun om op de ingeslagen weg 
verder te gaan. 
 

4. Contouren contributiestysteem 2023-2025 (bijlage 05) 
André licht het rondgestuurde stuk toe. Er wordt in twee stappen toegewerkt naar een nieuwe 
opzet voor het contributiesysteem: eerst worden de uitgangspunten in kaart gebracht en daarna 
wordt er een concreet voorstel inclusief bedragen beschikbaar gemaakt voor de ALV van 14 
oktober a.s.  
 
De opzet die de focusgroep Contributiesysteem nu voor ogen heeft is gebaseerd op een 
minimumcontributie en omzet. Hierbij is de definitie en het vaststellen van omzet nog wel 
ingewikkeld en moet nader worden uitgewerkt.  
André roept de ALV op om informatie over de omzet inzichtelijk te maken en te delen, opdat er 
een idee van die omzet kan worden verkregen. Ook eventuele onderliggende ondernemingen 
dienen hierbij te worden meegenomen. Zend dit svp naar: 
wendy.valkenburgh@energiesamen.nu.  
 

mailto:wendy.valkenburgh@energiesamen.nu
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Claudia Hofemann (Coöperatie Deelstroom Delft U.A.) geeft mee goed na te denken hoe dit naar 
de leden toe uitgelegd zal worden, deze insteek brengt bijvoorbeeld ook accountantskosten met 
zich mee.  
 
Andres Bauer (Coöperatieve vereniging Zuidenwind U.A.) vraagt ook goed naar deze constructie 
te kijken in het kader van verkregen subsidies. Wordt dat als omzet beschouwd en mag je dat als 
contributie weer uitgeven? 
Sijtze Brandsma geeft aan dat het niet de bedoeling is omzet niet te baseren op winst o.i.d. Dat is 
een heel moeilijk en wisselend begrip en geen goede indicatie van draagkracht. Aan deze uitleg 
zal extra aandacht worden gegeven in het uiteindelijke voorstel. 
 
Ben Verwey (Groninger Energiekoepel) geeft aan omzet geen gelukkig criterium te vinden, omdat 
dit heel erg flexibel is. Is er lering te trekken uit hoe sportbonden onderscheid hebben gemaakt 
tussen betaalde en recreatieve sport en de financiering daarvan: zou eenzelfde constructie 
kunnen worden gemaakt voor het verschil tussen grote gevestigde coöperaties en kleinere 
coöperaties die op kleine schaal opereren?  
Ook geeft hij aan dat nu gesproken wordt van contributie in financiële zin, kan dit ook via andere 
bijdragen? Korting op bijdrage aan de coöperatieve beweging bijvoorbeeld.  
 
Andries Middelbos (Deltawind) zou graag ook de verantwoording van contributie inzichtelijk 
gemaakt willen zien, zodat duidelijk wordt wat de dekking zou moeten zijn. 
 
Andres Bauer (Coöperatieve vereniging Zuidenwind U.A.) geeft aan dat alleen door om de tafel te 
gaan zitten met leden, er tot een besluit gekomen kan worden waar het merendeel van de leden 
zich in kan vinden.  
André geeft aan dat dit al gebeurt middels de inspanningen van de focusgroep contributie.  
 
Elmar Theune (Coöperatie vereniging Energie van Utrecht U.A.) vraagt zich af of er moet worden 
uitgegaan van een situatie waarin de leden afhankelijk zijn van subsidie of niet.   
André geeft aan dat de constructie die uitgewerkt zal worden in beginsel onafhankelijkheid van 
subsidies zal zijn.  
 
Ben Verwey (Groninger Energiekoepel) geeft aan het te prefereren om geen koppeling te maken 
van wat je waaruit financiert. Er kan best een deel uit de subsidie gelden worden betaald, maar 
wanneer die stopt moet een coöperatie dit aanpassen.  
 
De punten uit deze discussie zullen worden meegenomen in de nadere uitwerking van het 
voorstel. 
 

5. Innovatieprojecten Energie Samen 
Siward licht het overzicht van projecten toe. 
Local4Local: 
- Project ACCEPT: fase - beschikbaar stellen van warmtepompen aan de lokale gemeenschap. 

- Project Wattflex: ziet op de ontwikkeling van coöperatieve aggregator diensten (opslag, 

batterijen, verhandeling op de AFM markt). Uit dit project wordt lering getrokken voor een 

potentiële aggregator rol vanuit Energie Samen. 
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- Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI subsidie): er wordt de 

komende tijd hard gewerkt aan de aanvraag, waarin zes pilots voor modellen voor de 

uitwerking van Local4Local worden opgenomen. Mocht de aanvraag niet worden toegekend, 

dan ligt er wel een plan om dit zelf verder te brengen. 

 
Warmte: 
- EBN Geothermie: Energie Samen gaat samenwerken met Energie Beheer Nederland (EBN) om 

de mogelijkheden van geothermie (aardwarmte) voor bewonersinitiatieven te onderzoeken. 

- Warmtecoalitie: er zijn meerdere (marktpartijen) die het belang van collectieve systemen en 

warmteschappen inzien. Er is een ambitieus plan opgesteld om voor 2030, 2500 wijken verder 

te kunnen helpen. Hiervoor is ook support van Teun Bokhoven (Voorzitter Klimaattafel) die dit 

verder onder de aandacht brengt bij BZK en EZK.  

- DuurzaamDoor: er zijn twee indieningen gedaan die zien op staatssteunregels en het 

opgroeirecht. 

Fondsen: 
- ACCE: de aanvraag is toegekend. Dit project wordt uitgevoerd met zes partners en het doel is 

van elkaar te leren wat betreft “innovative community energy financing schemes (CEFS)”, dit 

op te zetten in 5 nieuwe landen én om in Nederland het Ontwikkelfonds uit te breiden naar 

warmte en energiebesparing. Het geeft Energie Samen de financiële mogelijkheid om te 

werken aan het ontwikkelfonds voor warmte én energiebesparing en om op Europees niveau 

en Nederlands niveau te lobbyen voor betere marktcondities voor dit soort fondsen.  

 
6. Lobby en belangenbehartiging 

De lobbystrategie staat op de website van Energie Samen en is hier te vinden: 
Belangenbehartiging voor energiecommunities - Energie Samen 
Siward licht enkele punten kort toe: 
- SCE-regeling: aan de minister is duidelijk meegegeven dat de tarieven te laag zijn en de 

vergelijking met de SDE-regeling incorrect is. EZK zal de regeling hopelijk op 1 januari 2023 

openstellen met nieuwe tarieven. 

Omdat PBL de vaststelling van de tarieven wetenschappelijk via een model benadert, sluit de 

theorie niet aan bij de praktijk. Input aan PLB is uitsluitend via consultaties mee te geven. Er 

wordt daarom getracht tot informeel overleg te komen met PLB in 2023. 

In samenhang met de oude PCR-regeling is een voorstel gemaakt voor compensatie: dit ligt nu 

voor bij het Ministerie van Financiën. 

- Energiewet: er is veel sympathie voor het concept “energie delen”, maar dit wordt nog niet 

concreet genoeg meegenomen in de nieuwe wet. Er zijn wel mogelijkheden voor een 

technische en administratieve benadering, waarbij meters van een juist instrumentarium 

(netbeheerder + lokale coöperatie) kunnen worden voorzien. 

- Warmtewet: de uitwerking die er nu ligt voldoet nog niet. De minister is van mening dat 

infrastructuur publiek moet zijn; coöperaties zijn echter staatsrechtelijk vastgesteld als private 

partijen. Getracht wordt coöperaties als aparte speler in de markt op te nemen. 

 
 

https://energiesamen.nu/pagina/5/belangenbehartiging
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7. Ontwikkeling financiën 2022 
Geert deelt mede dat per 1 juli de fusie met Hoom rond zal zijn. 
Daarnaast licht hij de presentatie kort toe (download pdf). 
Mochten er naar aanleiding van de presentatie nog vragen zijn, dan kunnen die worden 
toegezonden aan geert.de.blecourt@energiesamen.nu.  
 
 

8. Rondvraag en sluiting 
Op donderdag 30 juni vindt er een kennismaking plaats tussen minister Jetten, André Jurjus, 
Siward Zomer en enkele coöperaties. Energie Samen zal hier in elk geval benoemen wat er al is 
gerealiseerd en wat er nog bereikt kan worden, alsmede wat voor partner we kunnen zijn voor de 
Rijksoverheid. 
 
John van Diepen (Coöperatieve vereniging Almeerse Wind U.A.) doet een oproep tot het delen 
van ervaring en voorbeelden van herinvestering van gelden in de eigen organisatie. Hij zou dit 
graag ontvangen op: voorzitter@almeersewind.nl 
 
André dankt de aanwezigen voor hun komst en nodigt iedereen uit van de borrel gebruik te 
maken. 
  

https://energiesamen.blob.core.windows.net/media/20220624%2007%20Maandrapportage%20ES%202022.pdf
mailto:geert.de.blecourt@energiesamen.nu
mailto:voorzitter@almeersewind.nl
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Bijlage: deelnemers ALV  
 
Coöperaties en verenigingen (leden Energie Samen en/of Hoom) (64) 
André Dippell (om|nieuwe energie), Andres Bauer (Coöperatieve Vereniging Zuidenwind U.A.), Adri 
Marsman en Lex Mooiweer (Coöperatie Windenergie Vereniging Meerwind U.A.), Andries Middelbos 
(Coöperatie Deltawind U.A.), Ben Verwey (Groninger Energiekoepel), Claudia Hofemann (Coöperatie 
Deelstroom Delft U.A.), Douwe de Jong (Windunie), Elmar Theune (Coöperatieve vereniging Energie 
van Utrecht U.A.), Jantien Tieleman en Hank Ort (Energy Common Leidschendam-Voorburg U.A.), 
John van Diepen (Coöperatieve vereniging Almeerse Wind U.A.), John Verheijden (Coöperatie 
Zonnepark Zutphen U.A. en Coöperatie Zutphen Energie), Marius Keij (Stichting Energie Zeist), Mark 
van Beijnen (Zon op Leiden Coöperatie U.A.), Martin de Boer (Buurtwarmte Enkhuizen), Ruud Vlek 
(Zon op de Ronde Venen), Sandra de Wolff (Coöperatie Vrijstad Energie U.A.), Willie Berentsen 
(Coöperatie Sterk op Stroom U.A.), Wim Didderen (Energiecoöperatie De Omslag U.A.), Wim 
Ouwerkerk (Leimuiden Duurzaam Coöperatief U.A.), Wout Oosterhof (Rijn en IJssel 
Energiecoöperatie). 
 
Persoonlijk (2)  
Freek Smulders, Hugo Hurts 
 
Ereleden (0)  
 
Bestuur Energie Samen (4)  
André Jurjus, Andries Metz, Guus Ydema, Stefan van Tongeren 
 
Bedrijfsbureau Energie Samen / Hoom (9) 
Alexander Haccou, Geert de Blécourt, Guus Bronkhorst, Piet-Hein Speel, René van Vliet, Ries 
Verhoeven, Sijtze Brandsma, Siward Zomer, Sjoerd de Rooij, Tammo Hoeksema, Wendy Valkenburgh 
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