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Managementsamenvatting 
Nederland is in beweging. In wijken en dorpen ontstaan burgerinitiatieven die zich bezig houden met 
de energietransitie. Zij organiseren zich vaak in coöperatieve vorm: energiecoöperaties. Deze 
burgerinitiatieven kunnen een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Vanaf 2009 zijn de 
energiecoöperaties in Nederland in aantal flink toegenomen. Waren er in 2009 nog 18 
energiecoöperaties, in 2020 zijn het er maar liefst 623 (Hier Opgewekt, 2020). De groei lijkt nu af te 
vlakken. De opwek van duurzame energie neemt toe in Nederland, maar het aandeel dat in handen 
is van energiecoöperaties blijft beperkt. Klantenaantallen van energiecoöperaties blijven achter en 
projecten worden niet of moeizaam gerealiseerd. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat burgers 
voor minimaal 50% eigenaar moeten zijn van duurzame energieopwekking op land. Dit maakt de rol 
van energiecoöperaties van onmiskenbaar belang. Kortom: Welke factoren belemmeren de verdere 
ontwikkeling van energiecoöperaties?  
 
In dit onderzoeksrapport duiken we in de wetenschappelijke literatuur om de factoren te 
achterhalen die de coöperatieve beweging belemmeren in haar ontwikkeling. Met behulp van negen 
interviews met adviseurs en ervaringsdeskundigen duiden we vervolgens de bevindingen uit de 
literatuur. We hebben ervaringen in kaart gebracht in de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, 
Overijssel en Limburg. 
 
De onderzoeksresultaten tonen aan dat het huidige energiesysteem ingesteld is op grootschalige en 
gecentraliseerde opwek van duurzame energie door grote marktpartijen. Een concreet voorbeeld 
hiervan is de regelgeving vanuit het Rijk welke in zeer beperkte mate faciliterend werkt voor 
energiecoöperaties. Omdat de lobby richting Den Haag om deze regelingen als de SDE+ en 
postcoderoosregeling aan te passen nauwelijks effectief is gebleken1, pleit dit des te meer voor de 
onmiskenbare rol die gemeenten, provincie en dus de lokale en regionale politiek spelen in de 
ontwikkeling van energiecoöperaties. 
 
In de governance-context zijn veel factoren te noemen die belemmerend werken voor 
energiecoöperaties. Zo is er wet- en regelgeving en werkwijzen voor overheden om samen te 
werken met het bedrijfsleven, maar vallen energiecoöperaties tussen wal en schip. Samenwerking 
met gemeenten loopt daardoor stroef omdat gemeenten over het algemeen gewend zijn om top-
down beleid te ontwikkelen en implementeren. Een soepele samenwerking met energiecoöperaties 
vereist een cultuurverandering, bij ambtenaren, wethouders en raadsleden. Nog regelmatig 
ontstaan knelpunten wanneer een energiecooperatie aanloopkosten maakt voor 
projectontwikkeling, de schop in de grond gaat en er vergunningen verleend, leges betaald, of 
bestemmingsplannen gewijzigd moeten worden.  
 
De literatuur en praktijk tonen aan dat de druk op vrijwilligers een groot risico en knelpunt is voor 
energiecoöperaties. Externe expertise en kennis blijven dan ook van cruciaal belang. Deze 
belemmeringen zorgen ervoor dat de coöperatieve beweging last heeft van groeipijn. De 
belemmeringen zorgen ervoor dat: 

• Er minder energiecoöperaties bij komen (Fryslân, Groningen, Drenthe, Limburg). 
• Projecten moeizaam worden gerealiseerd (Fryslân, Groningen, Overijssel). 
• Het klantenaantal van energiecoöperaties in beperkte mate toeneemt (Groningen en 

Fryslân). 
De lessen die we uit de lokale productie van duurzame energie door energiecoöperaties kunnen 
trekken moeten we als uitgangspunt nemen voor de aanpak voor de transitie naar een aardgasvrije 
gebouwde omgeving en de Omgevingswet. 

                                                        
1 Per 1 januari 2021 is de Postcoderoosregeling vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve 
Energieopwekking (SCE). 
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1. Inleiding 
 

 

1.1 Aanleiding en onderzoeksopzet 
Nederland is in beweging. In wijken en dorpen ontstaan burgerinitiatieven die zich bezig houden met 
de energietransitie. Zij organiseren zich vaak in coöperatieve vorm: energiecoöperaties. Deze 
burgerinitiatieven kunnen een belangrijke rol spelen in de energietransitie2. Ze zorgen voor 
draagvlak voor de maatschappelijke en energetische verandering die in het vooruitschiet ligt. Vanaf 
2009 zijn de energiecoöperaties in getal flink toegenomen. Waren er in Nederland in 2009 nog 18 
energiecoöperaties, in 2020 zijn het er maar liefst 623 (Hier Opgewekt, 2020). De groei lijkt nu af te 
vlakken. De opwek van duurzame energie neemt toe in Nederland, maar het aandeel dat in handen 
is van energiecoöperaties blijft beperkt. Klantenaantallen3 van energiecoöperaties nemen 
nauwelijkst toe, projecten worden niet of moeizaam gerealiseerd en het aantal energiecoöperaties 
neemt niet langer toe zoals dat in de afgelopen jaren het geval was. Kortom:  
 
Welke factoren belemmeren de verdere ontwikkeling van energiecoöperaties?  
 
Als eerste aanzet om deze onderzoeksvraag te beantwoorden raadplegen we de wetenschappelijke 
literatuur. Immers, de zogenaamde “grassroots-”beweging (als grassprieten schieten 
energiecoöperaties de grond uit) van energiecoöperaties is actief in Europa (o.a. Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Spanje, Italië) en andere continenten (o.a. Noord-Amerika, Zuid-
Oost Azië). Door internationale ervaringen naast de Nederlandse context te leggen kan een 
handelingsperspectief worden geformuleerd voor de lokale, regionale en Europese politiek. De 
wetenschappelijke literatuur kan een belangrijke inspiratiebron zijn om lokale vraagstukken en 
uitdagingen het hoofd te bieden.  
 

1.1.1 Onderzoeksopzet 
De onderzoeksopzet betreft een literatuurstudie naar factoren die de ontwikkeling van  
energiecoöperaties belemmeren4. Om vast te stellen of de bevindingen uit de wetenschappelijke 
literatuur hun weerslag hebben in de Nederlandse praktijk, is gekozen om de bevindingen te 
interpreteren met behulp van interviews met ervaringsdeskundigen en adviseurs die betrokken zijn 
in de coöperatieve beweging. Met dit onderzoek brengen we de knelpunten in Fryslân, Groningen, 
Drenthe, Overijssel en Limburg in kaart. 
  
Voor dit onderzoek zijn negen interviews afgenomen met adviseurs en ervaringsdeskundigen uit de 
provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg. De adviseurs zijn werkzaam in de 
regionale ondersteuningsstructuren voor energiecoöperaties. De ervaringsdeskundigen zijn 
personen die betrokken zijn bij energiecoöperaties die niet van de grond zijn gekomen of die 

                                                        
2 Dit rapport richt zich op energiecoöperaties die zich bezighouden met de opwek van duurzame energie. 
Burgerinitiatieven op het gebied van duurzame warmtevoorziening (de transitie naar een aardgasvrije 
gebouwde omgeving) vallen niet binnen de scope van dit onderzoek. 
3 Veel energiecoöperaties zijn wederverkoper van duurzame energie. Zij krijgen vaak een vergoeding van het 
energiebedrijf als zij als wederverkoper optreden. In de drie noordelijke provincies is dit het regionale 
energiebedrijf Energie VanOns. Klanten zorgen dus voor inkomsten. Met zicht op de toekomst zijn klanten ook 
belangrijk om vraag en aanbod van duurzame energie lokaal op elkaar af te stemmen.  
4 Het onderzoek is gefinancierd door het Wetenschappelijke Bureau van de Onafhankelijke Staten Fractie via 
het FNP. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Netwerk Duurzame Dorpen (NDD) en Doarpswurk. 
 



 4 

betrokken zijn bij energiecoöperaties die moeite hebben zich verder te ontwikkelen. In sommige 
gevallen is de geïnterviewde een adviseur en ervaringsdeskundige in één. De initiatieven en 
geïnterviewden zijn geselecteerd op basis van toegankelijkheid. De volgende (geanonimiseerde) 
personen zijn geïnterviewd: 
 
Persoon Type organisatie Provincie 
A1 Koepelorganisatie Fryslân 
A2 Ondersteundende organisatie Fryslân 
A3 Energiecoöperatie Fryslân 
A4 Energiecoöperatie Fryslân 
A5 Energiecoöperatie Fryslân 
A6 Koepelorganisatie Groningen 
A7 Ondersteunende organisatie Drenthe 
A8 Koepelorganisatie Limburg 
A9 Energiecoöperatie en ondersteunende organisatie Overijssel 

 
1.1.2 Beperkingen van het onderzoek 

Dit rapport schetst op verkennende wijze de knelpunten voor energiecoöperaties die zij ervaren in 
de praktijk. Door gebruik te maken van wetenschappelijke literatuur en onderzoeksmethodologie, 
creëren we een gedegen, objectieve basis voor handelingsperspectieven om de knelpunten aan te 
pakken. 
 
Omdat geen strikte selectiemethode van casussen is gehanteerd en het aantal casussen beperkt is, is 
de robuustheid van de bevindingen ook beperkt. We kunnende bevindingen niet generaliseren, 
ofwel: het onderzoek is niet representatief voor Nederland. Door ervaringsdeskundigen van 
meerdere landelijke provincies te interviewen ontstaat wel een vollediger beeld van de knelpunten 
dan wanneer enkel één provincie onderzocht zou zijn. Dit komt de robuustheid van het onderzoek 
ten goede.  
 

1.2 Leeswijzer 
In Hoofdstuk 2 behandelen we de literatuurstudie. Aan het einde van hoofdstuk 2 zijn de factoren 
die knelpunten vormen voor energiecoöperaties opgenomen in een tabel. In hoofdstuk 3 
presenteren we de interviewresultaten en de analyse. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies en 
aanbevelingen opgenomen. 
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2. Literatuuronderzoek naar de stagnatie van energiecoöperaties 
 
De wetenschappelijke literatuur naar energiecoöperaties verdeelt zich grofweg in de volgende 
categorieën (Van der Schoor & Scholtens, 2019): 
 

• Socio-technische studies. Deze studies richten zich voornamelijk op veranderingen op 
systeemniveau en duiden de relatie tussen sociale systemen en technologische vooruitgang. 
Energiecoöperaties worden in deze context gezien als ‘niches’ (een soort kleinschalige 
proeftuinen) welke de potentie hebben om het energiesysteem te transformeren.  

• Governance en planologische studies. Dit domein kijkt naar governance en beleid, 
ruimtelijke ordening en energielandschappen. Hierin wordt gekeken naar de rollen van 
verschillende overheden en hoe energiecoöperaties deel uitmaken van de governance van 
de energietransitie en het energiesysteem. 

• Socio-psychologische studies. Dit onderzoeksveld richt zich op de acceptatie van 
energiecoöperaties door stakeholders, de markt, en overheid. Ook richten studies zich op 
zaken als normen en waarden en drijfveren om deel te nemen aan energiecoöperaties. Een 
sleutelwoord binnen dit veld is draagvlak; in hoeverre zorgen energiecoöperaties voor meer 
acceptatie, draagvlak en betrokkenheid bij en voor de energietransitie? 

• Socio-economische studies. Deze studies kijken naar de economische toegevoegde waarde 
van energiecoöperaties, alsmede de maatschappelijke rol die zij kunnen vervullen (bv. 
energiearmoede). Een veelgebruikt perspectief is de rol van de energiecoöperatie in het 
revitaliseren van lokale maatschappelijke structuren en economieën.  

 
Uit bovenstaande categorieën blijkt dat in de wetenschap vanuit verschillende invalshoeken naar 
energiecoöperaties wordt gekeken. Dit betekent dat we ook met deze invalshoeken naar de 
stagnatie van energiecoöperaties kunnen kijken. In de onderstaande paragrafen gaan we nader in op 
bovenstaande invalshoeken (en voegen we er nog één toe: organisatorische knelpunten) en 
behandelen we de factoren die de verdere ontwikkeling van energiecoöperaties belemmeren. 
 

2.1  Socio-technische studies: energiecoöperaties en het huidige regime botsen 
Een van de centrale stromingen binnen socio-technische studies is het zogeheten 
transitiemanagement. Transitiemanagement is een aanpak waarin bepaalde strategieën een 
innovatie tot wasdom brengen. Het uiteindelijke doel is een transitie van socio-technische systemen 
of de adoptie van de innovatie door het huidige systeem. Denk bij socio-technische systemen aan 
hoe onze maatschappij, instituties en economie verweven zijn met techniek. Een concreet voorbeeld 
is onze afhankelijkheid van fossiele brandstof en hoe ons energiesysteem (gevestigde belangen, 
grote spelers, centrale opwek van energie) zich moeilijk laat veranderen. Onderzoekers die dit 
theoretisch raamwerk toepassen spreken van de noodzaak om de energietransitie te realiseren, weg 
van het op fossiele brandstoffen-gebaseerde regime. 
 
Proka et al. (2018) onderzochten met deze lens de potentie van de huidige coöperatieve beweging 
om de energietransitie teweeg te brengen. De energietransitie betreft dan niet alleen de 
verduurzaming van onze energiehuishouding, maar ook een wezenlijke verandering van 
verhoudingen tussen actoren en de substantiële betrokkenheid van burgers (zie ook Seyfang & 
Smith, 2007). Proka et al. (2018) analyseerden een strategische dialoog met nationale 
belangenbehartiger van energiecoöperaties, ODE Decentraal.  
 
De onderzoekers concluderen dat energiecoöperaties moeite hebben om zich collectief te 
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organiseren en om zich op constructieve wijze te verbinden met partijen die horen bij het huidige 
energiesysteem. Vertegenwoordigende partijen als ODE-Decentraal (tegenwoordig Energie Samen) 
coördineren in beperkte mate de verschillende initiatieven. Hargreaves et al. (2013) stelden dit 
eerder ook al vast op basis van onderzoek in het Verenigd Koninkrijk. Dit is een van de redenen dat 
de strategische capaciteit van de coöperatieve beweging beperkt is. Energiecoöperaties hebben 
ambities, maar de onderzoekers zien geen duidelijke strategie of positionering tegenover het huidige 
regime, noch een duidelijke aanpak hoe energiecoöperaties institutionele barrières slechten.  
 
Verder stellen de onderzoekers vast dat het gedrag van het regime de vrijheid van 
energiecoöperaties beperkt. Zo heeft beleid een directe impact op het businessmodel. Zo 
bevoordeelt de SDE+-regeling5 voornamelijk regimepartijen (professionele projectonwikkelaars en 
energiemaatschappijen). Tevens zijn grote multinationals nog het voornaamste vehikel voor de 
energietransitie (Hewitt et al., 2019). 
 
Op een hoger abstractieniveau stellen Proka et al. (2018) dat beleid de gevestigde belangen in 
bescherming neemt en dat verandering langzaam gaat op zowel lokaal als landelijk niveau (zie ook 
Oteman et al., 2014). Culturele overtuigingen en cognitieve routines (van wethouders) blijken 
verhinderend omdat energiecoöperaties niet altijd erkend worden als legitieme partners in de 
energietransitie. Denk hierbij aan hoe opdrachten normaliter in de markt worden weggezet en dat 
gemeenten gewend zijn om samen te werken met professionele partijen. Er is sprake van een 
andere dynamiek wanneer wordt samengewerkt met burgers.  
 
Op basis van een analyse van de groei van energiecoöperaties in Zweden, Denemarken en 
Nederland, formuleren Kooij et al. (2018) ook een aantal barrières voor energiecoöperaties die hun 
oorsprong kennen uit het gevestigde regime:  

• De lobby is gericht op internationale concurrentie. Er is sprake van een gesloten 
energiemarkt: regelgeving is gericht op energieopwekking op grote schaal en door grote 
spelers. 

• Geen tot zeer strikte regels die eigenaarschap op lokaal niveau/consumenten beschermen of 
ondersteunen. In Nederland zien we bijvoorbeeld dat de SDE+-regeling lokaal eigenaarschap 
alleen toelaat door middel van financiële participatie. De postcoderoosregeling6 
daarentegen zorgt wel voor lokale participatie in een energieproject. 

• Een gemonopoliseerd net, met beperkte tot hoge aansluitkosten. Geen gegarandeerde 
minimumprijzen voor energie. 

• Grote energiemaatschappijen hebben veel invloed op energieproductie en distributie. 
• Bedrijven die op agressieve wijze duurzame energieprojecten realiseren. 

 
Verder geven energiesystemen de voorkeur aan professionele partijen die deel uitmaken van het 
huidige energiesysteem. Koirala et al. (2018) bevestigen in hun literatuurstudie dat het ontwerp van 
de huidige energiesystemen en regelgeving de voorkeur geven aan centrale productie (zie ook 
Brummer, 2018). Dit terwijl energiecoöperaties juist decentrale productie najagen. Brisbois (2019) 

                                                        
5 De Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) is een subsidie (uitgegeven door de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland) voor de productie van duurzame energie. De subsidie betreft het verschil tussen de 
grijze en de groene stroomprijs. De SDE+ heeft jaarlijks twee openstellingen, waarbij de projecten met de 
laagste subsidiebijdrage voorrang krijgen. De regeling streeft hiermee naar de grootste duurzame energie 
productie voor de laagste kosten. 
6 De postcoderoosregeling geeft een belastingkorting op de energierekening van huishoudens die investeren in 
een collectief zonnedak of (kleinschalige) windturbine. De regeling heeft de naam postcoderoos gekregen, 
omdat de postcodes aangrenzend aan de locatie van de zonnepaneleninstallatie kunnen participeren in het 
project. De postcoderoosregeling is per 1 januari 2021 vervangen door een terugleversubsidie. 
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onderzocht de machtsbalans in Canada ten aanzien van coöperatieve duurzame energieopwekking. 
Haar conclusie is ook dat energiecoöperaties gebonden zijn aan het gevestigde energiesysteem. 
 
Voor energiecoöperaties die zich bezighouden met zonne-energie gelden tevens dat de bestaande 
concurrentie sterk is toegenomen door een beperkte beschikbaarheid van geschikte daken of de 
onbereidheid van eigenaren om deze ter beschikking te stellen. Britse energiecoöperaties hebben 
bijvoorbeeld problemen met het vinden van dakeigenaren, en bedrijven die een lange-termijn 
commitment hebben om service te verlenen voor zonnepanelen die geïnstalleerd zijn. Dakeigenaren 
zoals institutionele vastgoedeigenaren of corporates zijn geen handige partijen omdat veel 
bestuurslagen gepasseerd moeten worden voor een huurcontract van het dak voor 20 jaar. 
Energiecoöperaties hebben daarom de voorkeur om zaken te doen met MKB (Brummer, 2018). 
Centgraf (2018) stelt dat recente bezuinigingen en een verandering van beleid richting een 
marktgerichte aanpak een groot aanpassingsvermogen en een concurrerende houding vergen van 
Duitse energiecoöperaties.  
 

2.2  Governance 
In de literatuur zijn een aantal barrières voor energiecoöperaties op te merken die hun oorsprong 
hebben in huidige wet- en regelgeving, planologie, overheidsbeleid en de institutionele context. 
Ofwel: governance. 
 

2.2.1 Het belang van een ondersteunende beleidscontext 
Op basis van een onderzoek naar energiecoöperaties (en hun potentie voor het teweegbrengen van 
veranderingen in relaties tussen partijen, ook wel sociale innovatie genoemd) in 8 Europese landen, 
concluderen Hewitt et al. (2019) dat het onduidelijk is of energiecoöperaties in de toekomst blijven 
groeien zoals zij dat in de periode van 2010 tot 2016 hebben gedaan. In Duitsland, Italië, Zweden en 
het Verenigd Koninkrijk is namelijk sprake van een vertraging van de groei van energiecoöperaties. 
De studie laat duidelijk zien dat ondersteunende wetgeving en een faciliterende beleidscontext 
belangrijk zijn voor de succesvolle implementatie van coöperatieve energieprojecten. Wanneer 
gedegen ondersteuning mist, beperkt dit de ontwikkeling van energiecoöperaties aanzienlijk. Dit 
concluderen de onderzoekers op basis van hun bevindingen in Italië, Spanje en Polen. Een beperkte 
dichtheid van het elektriciteitsnet is ook een barrière. Dit zorgt voor hoge aansluitkosten, aldus 
Wagemans et al. (2019), op basis van hun studie naar energiecoöperaties in Limburg. 
 
Rydin en Turcu (2019) gebruiken zelfs de term ‘beleidgerelateerde initiatieven’, waarmee ze het 
belang van het beleidskader met subsidies en andere incentives voor dit soort initiatieven 
onderschrijven. Zo’n 35 van de 178 initiatieven die de onderzoekers analyseerden vallen in deze 
categorie. Een golf aan initiatieven in het Verenigd Koninkrijk zijn in 2010 gestart, toen de 
terugleververgoeding gunstige voorwaarden had. De regeling werd vervolgens vervangen door een 
minder royale terugleververgoeding. Wat duidelijk wordt aan de hand van de beleidscontext van het 
Verenigd Koninkrijk is dat energiecoöperaties aanvankelijk succesvol zijn, maar dat ze gebonden zijn 
aan een bepaalde levensduur. De levensduur van energiecoöperaties is vanaf het begin bepaald 
door het tijdelijke beleidskader. Rommel et al. (2019) concluderen ook dat de groei en 
bestendigheid van energiecoöperaties in Duitsland in grote mate afhankelijk is van het vigerende 
beleid en hoe veranderingen hierin hebben gezorgd voor een grote daling in de aanwas van nieuwe 
energiecoöperaties. Beleidsafhankelijkheid is dus een belangrijke factor voor de levensduur van 
lokale projecten en hun rol in het bewerkstellingen van noemenswaardige veranderingen in 
energiesystemen. 
 
Zoals hierboven ook al aangestipt in de socio-technische studies, ontbreekt een ondersteunend 
systeem voor collectieve energieprojecten. Discrepanties tussen beleid en levensduur van lokale 
projecten spelen een belangrijke rol in het bewerkstellingen van noemenswaardige veranderingen in 
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energiesystemen. Alhoewel energiecoöperaties de samenwerking opzoeken met commerciële 
partijen, ontbreken de technologische, wetmatige, en financiële elementen om collectieve projecten 
op integrale wijze te faciliteren. Verschillende organisaties geven maar gedeeltelijke oplossingen 
(beperkt door hun eigen expertise en verantwoordelijkheden) en ze doen dit op gefragmenteerde 
wijze. Energiecoöperaties integreren deze gedeeltelijke oplossingen zelf, wat veel tijd en aandacht 
kost (Verkade & Höffken, 2019). 

2.2.2 Het belang van de institutionele context 
Om institutionele verandering te realiseren hebben energiecoöperaties een sterk netwerk nodig van 
kennisinstellingen, technologieontwikkelaars en politieke partijen. Onder institutionele context 
verstaan we de formele of informele procedures, routines, normen en conventies die ingebed zijn in 
de organisatorische structuur van de politieke economie. Instituties beïnvloeden alle menselijke 
interacties. Mignon en Rüdinger (2016) stellen dat een vijandige institutionele context in Frankrijk 
energiecoöperaties tegenwerken. De institutionele context ligt in meer studies onder vuur. Zo 
concluderen Oteman et al. (2014) dat op landelijk niveau in Nederland de institutionele context niet 
faciliterend werkt voor energiecoöperaties. In Denemarken7 en Duitsland is een andere 
institutionele context aan de orde die wel positief uitpakt voor energiecoöperaties. In 2018 
observeren Kooij et al. (2018) eenzelfde beeld wanneer zij Nederland, Zweden en Denemarken 
vergelijken op institutioneel vlak in het kader van de coöperatieve energiebeweging.  
 
In een internationaal onderzoek (Duitsland, Frankrijk, Zweden) naar de factoren die de coöperatieve 
beweging beïnvloeden stellen Mignon en Rüdinger (2016) vast dat de voornaamste obstakels voor 
energiecoöperaties te herleiden zijn naar een gebrek aan financiële infrastructuur, een tekort aan 
kennis en ervaring, en problemen met het wettelijke-institutionele kader. De gemeenschappelijke 
factor die achter deze uitdagingen schuilt is een gebrek aan institutionalisering van 
energiecoöperaties. Zo missen energiecoöperaties in Frankrijk de status en ondersteuningsstructuur 
om kapitaal te verkrijgen. Ook missen Frankrijk en Zweden netwerken waar kennis en ervaring wordt 
gedeeld.  
 
Een recente verandering (2014) van Duits beleid richting een marktgerichte aanpak voor duurzame 
energie (technologie-neutrale tenders) vertraagt de realisatie van coöperatieve energieprojecten. 
Duitsland is het voorbeeld dat zelfs in een context waar faciliterende gebruiken en praktijken redelijk 
goed zijn geïnstitutionaliseerd, deze niet als vanzelfsprekend beschouwd mogen worden. Ook laat 
dit zien dat energiecoöperaties in grote mate afhankelijk zijn van de aanwezigheid van een wettelijk 
kader dat rekening houdt met hun positie en specifieke karakteristieken (Mignon & Rüdinger, 2016). 
 

2.2.3 Regelgeving 
Regelgeving en incentives voor duurzame energie vinden geen aansluiting bij de coöperatieve 
werkvorm en ook hier gaat de voorkeur uit naar grootschalige opwek (Brummer, 2018). Wagemans 
et al. (2019) schrijven over de beperkende regelgeving voor energiecoöperaties in Nederland. Zo zijn 
er bijvoorbeeld drempels op het gebied van regelgeving die het geven van een 
vrijwilligersvergoeding bemoeilijken. Alhoewel de energiecoöperaties samenwerken in (soms 
Europese) netwerken als REScoop, zorgen dit soort barrières ervoor dat aandacht en middelen niet 
worden besteed aan hun core business. 
 
Regelgeving blijkt in meerdere Europese landen een probleem. In Spanje zijn de voornaamste 
barrières voor energiecoöperaties in regelgeving te vinden. Spaanse energiecoöperaties hebben 

                                                        
7 Wierling et al. (2018) onderzochten enkel windenergiecoöperaties, terwijl Oteman et al. (2014) de 
institutionele context voor energiecoöperaties onderzochten. Hierbij keken de onderzoekers ook 
energiecoöperaties op het gebied van warmtenetten en zonneparken. Geconcludeerd kan worden is dat de 
institutionele context voor windenergiecoöperaties in Denemark is verslechterd. 
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beperkte toegang tot de markt door specifieke voorwaarden voor technische solvabiliteit en 
financiële garanties (Heras-Saizarbitoria et al., 2018). Door deze barrières kunnen 
energiecoöperaties niet meedingen op de openbare elektriciteitsmarkt. De publieke contracten voor 
energielevering zijn vaak groot waardoor energiecoöperaties niet kunnen concurreren met grote 
energieleveranciers. In het Verenigd Koninkrijk is complexe regelgeving voor elektriciteitsopwekking 
en de energiemarkt de voornaamste barrière. De energiemarkt en wet-en regelgeving geven de 
voorkeur aan energieopwekking op grote schaal (Brummer, 2018; zie ook Koirala et al., 2018).  
 

2.2.4 De rol van gemeenten 
Proka et al. (2018) schrijven dat lokale overheden belangrijke samenwerkingspartijen zijn voor 
energiecoöperaties. Ze kunnen energiecoöperaties helpen met bankgaranties, leningen met lage 
rente, of daken/land beschikbaar stellen voor projecten. Verkade en Höffken (2019) stellen ook dat 
de lokale overheid een belangrijke rol speelt in de ondersteuning van energiecoöperaties, maar dat 
uitvoeringscapaciteit vaak een probleem is, zeker bij kleine gemeenten. Door verkiezingen, 
coalitieakkoorden die veranderen en wethouders die wisselen is het lastig om hier verandering in te 
brengen. MacArthur (2017) schrijft dat de ondersteuning van energiecoöperaties voor een groot 
deel op lokaal niveau gebeurt, en dat er dus grote verschillen tussen gemeenten zijn. De 
ondersteuning is afhankelijk van beleid, financiële middelen, menselijk kapitaal, en politieke cultuur. 
Verkade en Höffken (2019) zien dat wanneer de activiteiten van energiecoöperaties over 
gemeentegrenzen gaan, dat energiecoöperaties voor andere uitdagingen staan. Projecten die 
betrekking hebben op meerdere gemeenten kennen een moeizaam ontwikkelproces omdat 
meerdere gemeenten met eigen visies en voorkeuren betrokken zijn.  
 

2.2.5 Ruimtelijk beleid 
Proka et al. (2018) concluderen dat voor energiecoöperaties die zich bezighouden met zonne-
energie, de voornaamste barrière komt van gemeentelijke regelgeving en beleid. Denk hierbij aan 
bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, onroerendezaakbelasting en kosten voor leges. 
Voor windenergie komen de voornaamste barrières van provinciale (maar ook landelijke) 
regelgeving. AmsterdamWind (Proka et al., 2018) en Doarpsmûne Reduzum zijn hier voorbeelden 
van, waarbij gemeenten Amsterdam en Leeuwarden positief tegenover de windprojecten stond, 
maar waarbij de provincie een negatieve houding erop nahield. In deze zin concluderen 
geïnterviewden in het onderzoek van Proka et al., (2018) dat (provinciaal) beleid de 
technologiekeuzes limiteren.  
 

2.2.6 Financiële ondersteuning 
Veel studies tonen aan dat financiële ondersteuning van cruciaal belang is voor de ontwikkeling 
van energiecoöperaties (zie bijvoorbeeld Mignon & Rüdinger, 2016). Energiecoöperaties die 
bijvoorbeeld alleen duurzame elektriciteit produceren zijn in grote mate afhankelijk van vigerend 
beleid zoals teruglevergoedingen (In Nederland is dit de SDE+-subsidieregeling), zo concluderen 
Klagge & Meister (2018) in een Duits onderzoek. Wanneer de beleidsmatige ondersteuning ophoudt, 
hebben energiecoöperaties geen haalbare bedrijfsstrategie meer en kunnen ze geen andere 
activiteiten ontwikkelen (zie ook hierboven het punt van ‘beleidsgerelateerde’ initiatieven). In het 
Verenigd Koninkrijk, Italië en Duitsland hebben veranderingen in terugleververgoedingen een 
negatieve impact op energiecoöperaties (Hewitt et al., 2019, zie ook Candelise and Ruggieri, 2017; 
Kahla et al., 2017). In de Canadese provincie New Brunswick werd ook een terugleververgoeding 
geïmplementeerd waar energiecoöperaties geen haalbare business case mee konden opstellen 
(MacArthur, 2017). Recente veranderingen in de Duitse EEG (de Duitse equivalent van de 
Nederlandse SDE+-regeling, een terugleververgoeding) hebben er ook voor gezorgd dat de financiële 
planning van nieuwe projecten moeizaam gaat (Süsser & Kannen, 2017). Ook ervaren 
energiecoöperaties problemen om de initiële opstartkosten te financieren (Brummer, 2018). 
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Wierling et al. (2018) stellen dat de rol van energiecoöperaties binnen de energietransitie lijkt af te 
nemen omdat ondersteuningsstructuren verdwijnen of afslanken. De auteurs concluderen in het 
bijzonder dat de financiële ondersteuning van energiecoöperaties cruciaal is voor een stevige 
positie. Gegarandeerde teruglevergoedingen8 blijken hierin de meest effectieve vorm van financiële 
ondersteuning (zie ook Centgraf, 2018). In Oostenrijk, Duitsland, Denemarken en het Verenigd 
Koninkrijk blijkt het verwijderen van ondersteuningsstructuren een verband te hebben met een 
substantiële daling (of in ieder geval het vertragen) van het oprichten van nieuwe 
energiecoöperaties. Het aantal energiecoöperaties is bijvoorbeeld in Denemarken met maar liefst 
88% verminderd (Wierling et al., 2018). Dit komt omdat de landelijke terugleververgoeding voor 
windenergie in 2004 werd uitgefaseerd. Andere onderzoekers tonen ook aan dat onzekerheid in 
regelgeving en verminderende financiële ondersteuning de oprichting van nieuwe, en het 
continuerende succes van bestaande energiecoöperaties in Duitsland, Denemarken, Verenigd 
Koninkrijk en Canada ondermijnt (Curtis & McInerney, 2018; Dóci & Gotchev, 2016). Verkade en 
Höffken (2019) zien het dubbelzinnige korte-termijn energiebeleid in Nederland ook als een 
uitdaging voor energiecoöperaties. Brummer (2018) schrijft dat er behoefte is aan lange termijn 
ondersteuning, in plaats van subsidies gericht op de korte termijn. 
 

2.2.7 Lobby 
Politici lijken bevlogen te zijn met de industrie (en ontvankelijk voor lobby uit industrie), maar neigen 
de impact op, en acceptatie van lokale gemeenschappen te negeren. Een krachtig tegengeluid van 
de coöperatieve beweging richting het Rijk is dan ook geen overbodige luxe. Schmid et al. (2016) 
stellen dat institutionele barrières in de politiek aangepakt moeten worden. Zij concluderen dit op 
basis van hun onderzoek naar de Duitse energietransitie door te analyseren welke rol actoren en 
instituties hebben. Brummer (2018) schrijft dat er een gebrek is aan politieke ondersteuning van 
energiecoöperaties. Ornetzeder en Rohracher (2013) schrijven dat energiecoöperaties een actieve 
lobby voor politieke en institutionele ondersteuning moeten organiseren. Betrokkenen bij het 
onderzoek van Süsser en Kannen (2017) geven ook aan dat de Duitse energietransitie een politieke 
aangelegenheid is, en dat deze geplaagd wordt door onzeker en inconsistent energiebeleid. Hierbij 
heeft lobbyisme voor het fossiele energieregime bijgedragen aan de lastige politieke situatie.  
Omdat de Duitse energiecoöperaties voor een groot deel afhankelijk zijn van het vigerende beleid 
(terugleververgoedingen), is politieke ruggensteun van groot belang (Brummer, 2018). Brisbois 
(2019) herkent dit beeld in Canada en schrijft dat de gevestigde orde goede politieke connecties 
hebben. 
 

2.3  Socio-psychologisch: acceptatie en context 
Socio-psychologische studies richten zich op de drijfveren van energiecoöperaties, de acceptatie van 
energiecoöperaties door stakeholders, alsmede de normatieve waarden die spelen in de 
coöperatieve beweging. 
 
Onderzoek van Proka et al. (2018) wijst uit dat op het gebied van acceptatie nog een slag te maken 
valt. De mate van professionalisering en het collectieve imago van energiecoöperaties (klein, 
kneuterig) hebben een negatieve weerslag op hun vooruitgang (Proka et al., 2018). Ze worden niet 
altijd serieus genomen door overheid en marktpartijen. Wat kan helpen voor het tekort aan 
acceptatie is dat risicopercepties van besluitvoerders over de duurzame energie technieken zelf en 
het rendement van duurzame energieprojecten weggenomen kunnen worden door vertrouwen, 
informatie, en duidelijke communicatie (Díaz en Van Vliet, 2018). Een belangrijk element hierin is om 

                                                        
8 De SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energie) is dé terugleververgoeding voor grootschalige 
energieprojecten in Nederland. De salderlingsregeling is de terugleververgoeding voor zonnepanelen op 
particuliere woningen.  
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besluitvoerders mee te nemen in het proces en bij de technisch-economische analyse van 
energieinstallaties. 
 
Een andere noemenswaardige barrière is dat energie voor de meerderheid van de (in ieder geval 
Nederlandse) bevolking een non-issue is. De urgentie van en het bewustzijn over de 
energietransitie mist bij het grote publiek. De rol van energiecoöperaties zit hem dus niet enkel in 
het leveren van hernieuwbare energie, maar ook om mensen op een dieper niveau te betrekken en 
te engageren (Proka et al., 2018). Energiecoöperaties zijn afhankelijk van leden en klanten in hun 
omgeving. Niet alle potentiele leden/klanten zijn bereid om over te stappen van energieleverancier 
of te investeren in een collectief energieproject om de lokale omgeving te verduurzamen. De groene 
koplopers zijn vaak al bereikt door energiecoöperaties. De grote middengroep is een heel andere 
opgave en verlangt een andere marketingstrategie dan voorheen toegepast. Te denken valt aan 
uitgangspunten als kostenbesparing, comfort, rendement en ontzorgen.  
 

2.3.1 Uitdaging om op te schalen 
Lokale context zoals bevolkingsprofiel en politieke factoren kunnen een cruciale rol spelen in het 
verspreiden van energiecoöperaties (Feola & Butt, 2017). Het opschalen en verspreiden van 
energiecoöperaties is afhankelijk van deze lokale context alsmede de beschikbare ondersteuning 
(Hermans et al., 2016). Devine-wright en Wiersma (2013) schrijven op basis van hun onderzoek naar 
het lokale karakter van energiecoöperaties dat het opschalen van lokaal naar een grotere schaal 
een uitdaging is. Dit komt omdat burgerinitiatieven unieke eigenschappen hebben die sterk in 
verbinding staan met de lokale context, zoals de waarde die men hecht aan het landschap en de 
omgeving. Onderzoek toont wel aan dat energiecoöperaties samenwerken om grotere projecten op 
te pakken (Oteman, Kooĳ, & Wiering, 2017). 
 

2.3.2 Motivatie 
Koirala en collega’s (2018) onderzochten de factoren die de bereidheid om deel te nemen (ofwel de 
motivatie) aan een lokaal energiesysteem beïnvloeden. Op basis van een enquête onder 599 
Nederlanders zijn de volgende factoren naar voren gekomen, op volgorde van belangrijkheid: 

• Gemeenschapsvertrouwen (gevoel van gemeenschap en vertrouwen in gemeenschap) 
• Afwezigheid van weerstand in gemeenschap 
• Energieonafhankelijkheid 
• Betrokkenheid bij milieu 
• Energie-gerelateerde opleiding 
• Opleidingsniveau 
• Bewustzijn over energiecoöperaties 

Leeftijd, geslacht, bezit van zonnepanelen, huiseigenaarschap, inkomensniveau en type 
gemeenschap (stedelijk of landelijk) bleken geen significante voorspellende waarde te hebben. 
Interessant genoeg is financieel rendement ook geen significante voorspellende variabel voor de 
bereidheid om deel te nemen.  
 
De uitkomsten van Koirala et al.’s  (2018) studie laten tevens de barrières om deel te nemen aan 
lokale energiesystemen zien. Dit zijn: 

• Tekort aan tijd 
• Financiële redenen 
• Tevredenheid over huidige energiesysteem 

 
Op basis van een studie naar energiecoöperaties in Limburg observeren Wagemans en collega’s 
(2019) dat energiecoöperaties moeite hebben om mensen te enthousiasmeren om een actieve rol in 
de coöperatie te nemen (zie ook Brummer, 2018). Als gevolg hiervan worden coöperaties 
voornamelijk getrokken door gepensioneerden. Hierdoor hebben energiecoöperaties een beperkte 
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vertegenwoordigende functie. Rommel en collega’s (2019) observeren dat gemarginaliseerde 
groepen over het algemeen niet deelnemen aan energiecoöperaties. 
 

2.4  Socio-economische studies 
Socio-economische studies kijken voornamelijk naar de economische toegevoegde waarde van 
energiecoöperaties, alsmede de maatschappelijke rol die zij kunnen vervullen.  
 

2.4.1 Prosumptie 
Het relationele (betrokkenheid, van de gemeenschap) is wezenlijk en gaat gepaard met een sterke 
oriëntatie op het doel verduurzaming. Betrokkenen in het onderzoek van Proka et al. (2018) stellen 
dat er een fundamentele weeffout is in de participatie van burgers bij de opwek van duurzame 
energie. In grootschalige projecten kunnen burgers enkel obligaties kopen: je krijgt rendement van 
een windturbine, maar niet de energie ervan. Inderdaad, de SDE+-regeling biedt verder geen 
kansen voor “prosumptie” van de lokaal opgewekte elektriciteit (produceren en consumeren van 
eigen energie door consumenten), maar enkel de kans voor burgers om financieel te participeren in 
wind- of zonneparken (Proka et al. 2018). Het is juist van belang dat financiering en transactie (van 
energie) gelinkt kunnen worden. Betrokkenheid op een dergelijk transactieniveau is beperkt op de 
lange termijn en moet regelmatig ‘vernieuwd’ worden. Dit kost veel marketingbudget. Dit toont het 
belang van het relationele. Juist het transactionele (economie), relationele (sociaal) en doel-
georiënteerde (duurzaamheid/milieu) samen maken een energiecoöperatie sterk.  
 

2.4.2 Concurrentie en professionalisering 
Een ander probleem is de concurrentiekracht van energiecoöperaties (zie bijvoorbeeld Brummer, 
2018). Energiecoöperaties kunnen niet concurreren met professionele ontwikkelaars (zie ook 
paragraaf 2.1). De vraag is of de coöperatieve beweging wel de capaciteit heeft om meer en grotere 
projecten (in het bijzonder windenergie) te ontwikkelen. De vraag is ook of dit wenselijk is. Verkade 
en Höffken (2019) observeren stevige concurrentie binnen de lokale duurzame energieopwekking. 
Professionele ontwikkelaars storten zich op zonneweides omdat gunstige terugleververgoedingen 
zorgen voor lage kosten. Professionele ontwikkelaars zijn directe concurrenten van 
energiecoöperaties doordat zij grondeigenaren of gemeenten kunnen ontzorgen met 
totaalaanbiedingen die (veel) rendement opleveren. Hier kunnen energiecoöperaties niet mee 
concurreren. Over het algemeen bewegen energiecoöperaties zich langzamer (in het ontwikkelen 
van projecten) en kennen ze een lager rendement. De concurrerende energiemarkt oefent druk uit 
om verder te professionaliseren, zoals het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen en 
aanwezigheid in (inter-) regionale netwerken om up-to-date te blijven over de laatste 
ontwikkelingen.  
 

2.4.3 Veranderen van de economie? 
Rommel en collega’s (2019) merken op dat energiecoöperaties voornamelijk getrokken worden door 
de middenklasse en dat dus ook binnen deze doelgroep voornamelijk de voordelen neerdalen. Dit 
vertrekpunt van de coöperatieve beweging heeft mogelijk als gevolg dat de lagere inkomensklasse 
niet meeprofiteert van de beweging, juist terwijl hier een kans ligt. De onderzoekers stellen de 
vraag in hoeverre bottom-up initiatieven daadwerkelijk leiden tot een positieve verandering in de 
economie. Oftewel, een alternatieve economie waarbij andere (meer sociale) waarden gelden en 
lokale spelers invloed hebben. Klagge en Meister (2018) onderzochten in hoeverre Duitse 
energiecoöperaties een succesvolle verwezenlijking zijn van een dergelijke alternatieve economie. In 
hun onderzoek maakten zij onderscheid tussen verschillende energiecoöperatie-varianten. 
Energiecoöperaties die zich richten op een regionaal bereik hebben meer risicovolle 
bedrijfsstrategieën en houden zich meer bezig met de markt. Daarbij zijn zij meer proactief in het 
aanpassen op nieuwe institutionele condities. Energiecoöperaties die zich bezighouden met meer 
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dan alleen de opwek van duurzame elektriciteit (dus ook andere activiteiten op het gebied van 
duurzaamheid) geven inzicht in hoe organisaties die draaien op alternatieve economische principes 
onafhankelijk kunnen worden van ondersteuning door de overheid, en die gelijktijdig belangrijke 
spelers blijven binnen de energietransitie. Dit komt omdat veel van dit soort energiecoöperaties 
strategieën hebben voor toekomstige activiteiten en groei. In hoeverre energiecoöperaties dus een 
alternatieve economie aanzwengelen hangt dus samen met de mate waarin zij hun activiteiten 
verbreden naar andere duurzame opgaven. Om deze ontwikkeling te realiseren zijn alternatieve 
ondersteuningsstructuren nodig op lokaal en/of regionaal niveau (Klagge & Meister, 2018). 
 

2.5  Organisatorische knelpunten 
Naast de belemmerende factoren die uit de institutionele en beleidscontext, maatschappij of 
economie komen, kennen energiecoöperaties ook uitdagingen die van organisatorische aard zijn. 
 

2.5.1 Expertise en vrijwilligers 
Proka et al. (2018) schrijven dat het schort aan het algemene niveau van professionalisering van 
energiecoöperaties. Ook hebben energiecoöperaties weinig ervaring binnen bepaalde sectoren 
(zoals offshore wind en duurzame warmte) wat de toegang tot de markt verder bemoeilijkt. 
Ondanks dat energiecoöperaties zich al enige tijd bezighouden met de lokale opwekking van 
duurzame energie, ondervinden ze toch nog een tekort aan technische kennis en expertise (Koirala 
et al., 2018; Walker 2008).  
 
Bradbury and Middlemiss (2015) stellen dat burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid zich 
niet gauw zullen ontwikkelen tot robuuste en bestendige initiatieven. Dit komt omdat 
energiecoöperaties lastig om kunnen gaan met vrijwilligermoeheid, bezuinigingen, vertrek van 
belangrijke personen, veranderingen in beleid, en het verloop van vrijwilligers. Leiderschap en 
vrijwilligerswerk kunnen verstoord worden door gezondheidskwesties, pensionering en onvoorziene 
omstandigheden. Vaak betreft het een kleine kerngroep; plaatsvervangers zijn niet altijd snel te 
vinden. De beperkte aanwas van toegewijde vrijwilligers en het wegvallen van belangrijke 
initiatiefnemers zijn factoren waardoor initiatieven stilvallen (Rydin en Turcu, 2019). Zeker in de 
opstartfase, wanneer er over het algemeen een tekort aan middelen heerst, is het een grote 
uitdaging om leden en vrijwilligers te betrekken (de Vries et al., 2015). Brummer (2018) schrijft ook 
dat Duitse energiecoöperaties afhankelijk zijn van vrijwilligers, en dat daardoor de continuïteit van 
de beweging een stevige uitdaging is. De belasting op vrijwilligers om een project op te zetten en te 
ontwikkelen bemoeilijken participatie. Juist omdat coöperatieleden of actieve vrijwilligers vaak ook 
betrokken zijn bij andere tijdrovende vrijwillige activiteiten is het moeilijk om de tijd te vinden om 
inhoudelijk betrokken te raken bij een energiecoöperatie (Centgraf, 2018). Zo besteden 
burgerinitiatieven veel tijd aan overleven, in plaats van het verder ontwikkelen van hun activiteiten 
(Bradbury & Middlemiss, 2015). 
 
Centgraf (2018) schrijft dat ontwikkelingen als bezuinigingen, verandering in beleid naar 
marktgerichte aanpak de emotionele gesteldheid van actieve vrijwilligers beïnvloeden. Dit kan onder 
vrijwilligers leiden tot frustratie, hulpeloosheid en een gevoel van overweldiging. 
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2.6 Opsomming van belemmerende factoren 
 
In de tabel hieronder hebben we de belemmerende factoren op overzichtelijke wijze samengevat. 
 
Literatuurstroom Cluster/factor Toelichting 
Socio-technische studies Energiecoöperatie 

en regime botsen 
Uitdaging voor energiecoöperaties om als collectief te organiseren op strategisch 
niveau 

  Beleid (zoals de SDE+) bevoordeelt grote spelers  
  Geen systeem bij overheid zoals bij marktpartijen (aanbestedingen) om samen te 

werken met energiecoöperaties 
  Gemonopoliseerde energiemarkt met stevige concurrentie 
  Voorkeur voor duurzame energie opwekking op grote schaal, centrale productie 
Governance Ontbreken van 

ondersteunende 
beleidscontext 

Ondersteuning is gefragmenteerd bij verschillende organisaties 

  Bij het ontbreken van ondersteunende wetgeving en middelen neemt de groei van 
energiecoöperaties af, maar ook het succes van bestaande energiecoöperaties 

  Hoge aansluitkosten voor het net 
  Beleidsinstrumenten (zoals SDE+) bepalen levensduur van energiecoöperaties 
  Veranderingen en onzekerheid in beleid 
 Regelgeving Beperkte regelgeving voor vrijwilligersvergoeding 
  Regelgeving ondersteunt marktspelers en grootschalige opwek 
 Gemeenten Uitvoeringscapaciteit bij kleine gemeenten 
  Ondersteuning door gemeenten is gefragmenteerd 
  Projecten die over gemeentegrenzen heen gaan kennen een moeizaam 

ontwikkelproces 
 Ruimtelijk beleid 

zonne-energie 
Op gemeenteniveau, barrières op gebied van regelgeving en beleid, zoals 
bestemmingsplannen, omgevingsvergunning, leges 

 Ruimtelijk beleid 
windenergie 

Provinciaal (en landelijk) beleid werkt windprojecten tegen. 

 Financiële 
ondersteuning 

Gebrek aan financiële ondersteuning, tijdens opstart en projectrealisatie 

  Grote afhankelijkheid van terugleververgoedingen 
 Institutionele 

context 
Procedures, routines, bestaande werkvormen en normen zijn niet ingericht voor 
energiecoöperaties 

 Lobby Gevestigde orde (fossiele brandstoffen) hebben sterke lobby. Lobby is belangrijk om 
via de politiek de juiste ondersteuning te krijgen 

Socio-psychologische 
studies 

Acceptatie Door kleinschalig imago van energiecoöperaties worden ze niet altijd serieus 
genomen 

  Urgentie van, en bewustzijn over energietransitie mist onder brede bevolking 
 Context De lokale uniciteit van energiecoöperaties maakt het opschalen ervan moeilijk 
 Motivatie Tekort aan tijd, financiële redenen en tevredenheid over huidige energiesysteem 

belemmeren de deelname aan lokale energiesystemen 
  Beperkte vertegenwoordigende functie doordat energiecoöperaties moeite hebben 

om meerdere doelgroepen aan te spreken en te betrekken. De mate waarin de 
energiecoöperatie de lokale omgeving vertegenwoordigt is beperkt. Jongeren en 
lagere inkomensklasse worden over het algemeen slecht bereikt. 

Socio-economische 
studies 

Prosumptie In grootschalige projecten kunnen burgers enkel financieel participeren: je krijgt 
rendement van een windturbine, maar niet de energie ervan. 

 Concurrentie en 
professionalisering 

Projectontwikkelaars kunnen grond- en dakeigenaren meer rendement beloven in 
vergelijking met energiecoöperaties. En dus is er sprake van sterke concurrentie 

  De markt oefent druk uit op energiecoöperaties om te professionaliseren 
Organisatorische 
knelpunten 

Expertise Expertise ontbreekt vaak nog bij energiecoöperaties om projecten succesvol te 
realiseren 

 Vrijwilligers Energiecoöperaties leunen op vrijwilligers. Energiecoöperaties hebben veel moeite 
om deze manier van werken vol te houden 
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3. Resultaten en analyse 
 
Nu dat bekend is welke knelpunten voor energiecoöperaties naar voren komen in de 
wetenschappelijke literatuur, vergelijken we de knelpunten met de uitkomsten van de interviews. In 
hoeverre zijn de factoren die in hoofdstuk 2 zijn genoemd ook aan de orde in Fryslân, Groningen, 
Drenthe, Overijssel en Limburg?  
 

3.1  Interviewresultaten 
 

3.1.1 Fryslân 
 
Ondersteuning 
Door het stoppen van de provinciale financiering maakt de Energiewerkplaats Fryslân (een regionale 
ondersteuningsstructuur) een doorontwikkeling door. Er valt een belangrijk deel van de 
ondersteuning van energiecoöperaties weg. Hier is nog geen effectieve oplossing voor. De huidige 
voucherregeling werkt moeizaam, een voucher aanvragen is een lastig proces. Niettemin omdat de 
voucher enkel de helft van de advieskosten vergoedt, de andere helft betaalt de energiecoöperatie 
uit eigen zak. In de beginfase is dit een knelpunt. Ook blijkt de pot snel leeg te zijn. Duidelijk is dat 
externe kennis en expertise nodig blijft om projecten te realiseren. Zo is ondersteuning in het 
optuigen van een businesscase nog van noodzakelijk belang. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een 
bestek opmaken voor het verstevigen van een dak. Op dit moment hebben energiecoöperaties 
weinig middelen om externe expertise in te schakelen. Ook zijn partijen noodzakelijk om te 
ondersteunen met onderhandelingsprocessen over grond en andere zaken. Twee initiatieven 
noemen dat het een uitdaging is dat de Energiewerkplaats nu stilligt. 
 
Financiering 
Er ligt een uitdaging met het aanboren van finaniciering voor het vervolgstadium voordat een 
businesscase is uitgerekend. Dit zijn onderzoeks- en proceskosten die voor de realisatie van een 
project komen. Die fase – om naar een businesscase toe te werken – moet gefinancierd worden. 
Professionele projectontwikkelaars hebben hier de middelen voor. Energiecoöperaties niet. Het 
ontbreken van garantstelling is ook dikwijls een probleem voor energiecoöperaties die 
energieprojecten willen realiseren. Energiecoöperaties hebben moeite om genoeg rendement te 
maken om groter te worden. Een gebrek aan financiering werkt dan ook stagnatie in de hand. 
Energiecoöperaties kunnen door een gebrek aan financiële slagkracht lastig grote projecten 
realiseren. Het systeem is ingericht op marktpartijen. Door de omvang van energiecoöperaties is de 
concurrentiekracht dikwijls beperkt. 
 
Zo is het lastig om een lening met een lage rente te krijgen. Grieneko heeft bijvoorbeeld gesprekken 
gevoerd met provincie en gemeente om dit rond te krijgen voor een project om een vijftigtal 
woningen energieneutraal te krijgen. Uiteindelijk is het niet gelukt om de financiering rond te 
krijgen. Geld kan via het FSFE aangetrokken worden, maar met een rente van 4% betekent dit het 
einde voor de businesscase van sommige energiecoöperaties. Verder zijn subsidies ook niet altijd 
toegankelijk voor energiecoöperaties. Sommige zijn complex en ingewikkeld om aan te vragen (zoals 
de Europese subsidie LEADER, maar ook het provinciale Iepen Mienskipsfûns). Zonder hulp 
stagneren energiecoöperaties in deze processen. 
 
Energiecoöperaties die grootschalige projecten willen opzetten hebben beperkt toegang tot 
geschikte financieringsinstrumenten. Overheden verwijzen initiatiefnemers naar de SDE+-regeling en 
wenden deze regeling aan als argument om grootschalige projecten niet zelf te ondersteunen. De 
SDE+-regeling houdt geen rekening met de maatschappelijke context waarbinnen de projecten 
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moeten worden gerealiseerd. Aspecten zoals draagvlak, netbeheer en integrale oplossingen worden 
niet meegenomen in de rekensom. Lokale projecten hebben daarin wel meerkosten en een langere 
aanlooptijd. Dit is de reden dat SDE+-aanvragen van energiecoöperaties dikwijls niet gehonoreerd 
worden. Daarnaast is de opzet van hoe de SDE+-subsidies worden beschikt ongeschikt voor 
energiecoöperaties. Energiecoöperaties investeren veel tijd (jaren) in het ontwikkelen van projecten. 
Wanneer projecten gereed zijn om ingediend te worden, is de kans aanwezig dat de subsidiepot leeg 
is of de regeling gesloten. Een groep Friese energiecoöperaties vraagt al sinds 2014 aandacht voor 
deze situatie. Keer op keer wordt verwezen naar de postcoderoosregeling die echter alleen geschikt 
is voor projecten van 250 zonnepanelen of kleiner (zie tevens de bijlage “Casussen”). 
 
Organisatie 
In de praktijk blijft het lastig om mensen over te halen (om klant te worden, te investeren). Dit moet 
huis aan huis gebeuren. Het is dan ook een uitdaging om meer mensen te bereiken die minder groen 
gezind zijn. Grieneko kiest er dan ook bewust voor om kleine dorpen aan zich te binden, bij grote 
dorpen is het lastiger om voet aan de grond te krijgen. De energiecoöperatie loopt er tegenaan dat 
ze niet de tijd hebben om langs alle deuren te gaan.  
 
Een andere bottleneck is dat het werken voor energiecoöperaties vrijwilligerswerk blijft. Projecten 
vragen langdurig veel tijd van mensen waarbij vaak geleund wordt op specifieke competenties die 
weg kunnen vallen. Een vrijwilligersvergoeding kan hier verlichting bieden. Het blijft lastig om 
bestuursleden te vinden om de druk te verlichten. Initiatieven worden vaak gedragen door mannen 
op leeftijd, dit maakt initiatieven kwetsbaar. Dit maakt de initiatieven ook op een andere manier 
kwetsbaar; energiecoöperaties moeten andere (zoals jongere) en meer diverse doelgroepen 
bereiken en betrekken. 
 
Bij de realisatie van projecten blijkt vaak dat er veel aandacht nodig is voor goed 
opdrachtgeverschap. De zonnepanelenmarkt is overspannen en nog niet volwassen. Dit zorgt ervoor 
dat bedrijven hun afspraken niet of te laat nakomen. Voor vrijwilligers is dit lastig en het vraagt om 
veel afstemming. 
 
Ruimte en daken 
Voor energiecoöperaties is het lastig om geschikte dakeigenaren te vinden. Postcoderoosprojecten 
beslaan bijvoorbeeld vaak niet een volledig boerendak. De zonnepanelen die van de 
energiecoöperatie zijn, zijn bedrijfstechnisch gezien geen energiebesparingsmaatregel voor de boer. 
Dit werkt niet in het voordeel voor energiecoöperaties. EnergieVanOns (regionaal energiebedrijf in 
Fryslân, Groningen en Drenthe) betaalt daarbij een gemiddelde prijs voor opgewekte duurzame 
energie. Het is een marginale markt waar grote spelers in het voordeel zijn. EnergieVanOns is in 
vergelijking hiermee relatief klein.  
 
De voornaamste reden dat dakeigenaren hun dak niet ter beschikking willen stellen voor 
zonnepanelen ontspruit uit onzekerheid. De dakeigenaren maken een inschatting van de 
opbrengsten en de risico’s. Zolang er geen geschikte SDE+ is en de postcoderoosregeling onder druk 
staat9 kunnen lokale initiatieven dakeigenaren geen zekerheid brengen. Daarnaast komen er meer 
onzekerheden bij, zoals de capaciteit van de netten, de verzekering van de installatie en de toekomst 
van agrarische bedrijven.  
 
Ook is het vinden van een geschikt stuk grond een uitdaging voor energiecoöperaties. Grond van 
boeren die aanvankelijk geschikt lijkt, blijkt in realiteit grond die nodig is voor mestboekhouding. De 
locatie van gemeentelijke grond is niet altijd geschikt (aansluiting op elektriciteitsnet) en soms ook 

                                                        
9 Inmiddels is de postcoderoosregeling vervangen door de SCE-regeling. 
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te klein. Daarbij is in Fryslân überhaupt een probleem met netwerkcapaciteit (en tevens zijn de hoge 
aansluitkosten een probleem). De Provincie heeft bij grondgebonden energieprojecten eis om deze 
binnen stedelijke gebied (of aansluitend daaraan) te realiseren. Een zonneweide buiten het stedelijk 
gebied is dan ook een knelpunt. 
 
Regelgeving en politiek 
Gemeenten zijn niet altijd in gesprek met energiecoöperaties en gemeentelijk beleid is niet altijd 
faciliterend. Dit geldt ook voor welke wethouder of ambtenaar waar zit. Is de ambtenaar of 
wethouder bereid zijn/haar nek uit te steken? Ondersteuning is persoonsgebonden. Als een 
wethouder of ambtenaar wegvalt, dan kan dit grote gevolgen hebben voor een energiecoöperatie. 
Overheden kunnen meer doen in de ondersteuning, zoals het vrijstellen van leges en eerder 
meekijken in het proces. Daarentegen hebben ook gemeenten vaak beperkte capaciteit en niet altijd 
alle kennis in huis om energiecoöperaties goed te ondersteunen.  
 
Het is een uitdaging om samen te werken met partijen die meerdere besluitvormingslagen hebben 
(denk aan woningcorporaties of grote bedrijven). Dit zorgt dikwijls voor een stroperig 
besluitvormingsproces. In de samenwerking met aanbestedingplichtige partijen is het een probleem 
dat deze de verplichting hebben om de grond, bouw en exploitatie van (bv.) een zonnepark aan te 
besteden. Dit pakt niet altijd gunstig uit voor energiecoöperaties die op dat moment in concurrentie 
zijn met marktpartijen. Een andere bevinding is dat energiecoöperaties en woningcorporaties elkaar 
nagenoeg niet weten te vinden.  
 
De postcoderoosregeling is een bottleneck. Op de eerste plaats omdat de verlaging van de 
energiebelasting de das om doet voor de business case van postcoderoosprojecten. De 
postcoderoos is administratief gezien een last voor energiecoöperaties omdat de toekenning van 
collectief geproduceerde stroom over de leden moet. Daarna volgt de individuele 
energiebelastingteruggave bij verschillende stroomleveranciers. Dat loopt niet altijd soepel – en 
soms zelfs niet. Dat zorgt voor veel administratieve rompslomp. Daarbij hebben energiecoöperaties 
ook moeite om projecten te realiseren binnen subsidietermijn. 
 
De provinciale politiek helpt niet mee. Zo geeft de FNP toestemming voor kleinschalige windturbines 
voor melkveehouders om eigen energie op te wekken, maar mogen energiecoöperaties dit niet. De 
politiek (zoals de FNP en VVD) is rigide op het gebied van windenergie. Het speelveld dat ontstaat is 
tegenstrijdig: de overheid geeft kansen, maar werkt ook tegen door landschappelijk beleid. 
Kleinschalige windturbines zijn van een dusdanige omvang dat de kosten en baten (met SDE+-
subsidie) niet rendabel zijn. De politiek geeft op dit moment de voorkeur aan zonne-energie. 
 

3.1.2 Overijssel 
In Overijssel is op dit moment de ondersteuningsstructuur minimaal. De provincie stelt zogenoemde 
Initiatieven Makelaars (IM’ers) ter beschikking om energiecoöperaties/werkgroepen in de 
opstartfase te ondersteunen. Deze IM’ers zijn ervaringsdeskundigen en kennen de processen goed. 
Toch zijn er verschillende initiatieven voor een ondersteuningsstructuur door de jaren heen 
opgestart, maar geen van deze waren succesvol. Politieke spanningen en persoonlijke kwesties 
zorgen ervoor dat energiecoöperaties en werkgroepen de voorgestelde ondersteuning niet altijd 
accepteerden. Een spanningsveld was vooral dat de mensen werkzaam in de 
ondersteuningsstructuur betaald worden, maar de vrijwilligers van de energiecoöperaties en 
werkgroepen niet. De ondersteuningsstructuur mistte op deze manier de legitimiteit om te opereren 
in Overijssel. Niet alle initiatieven kunnen ook goed met elkaar samenwerken. De initiatieven zijn los 
zand. 
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Bij bestaande initiatieven raakt de vaart eruit. Ze hebben moeite om projecten te realiseren. Terwijl 
Duurzaam Borne bijvoorbeeld dichtbij de politiek en gemeente zit, gaat het niet heel snel meer met 
het initiatief. Een ander initiatief heeft moeizaam contact met de gemeente. De gemeente geeft de 
energiecoöperatie geen opstartgeld. Bij een ander initiatief zijn mensen uit het bestuur vertrokken; 
het is lastig om het bestuur duurzaam te vullen. Vrijwilligers hebben naast de energiecoöperatie ook 
andere bezigheden waardoor het werk van de energiecoöperatie niet altijd gecombineerd kan 
worden. Naast het vinden van überhaupt mensen is het ook een uitdaging om de juiste mensen te 
vinden die de capaciteit hebben om zaken in goede banen te leiden.  
 
Een Overijssels initiatief merkt dat je als energiecoöperatie niet altijd voldoende kennis en expertise 
in huis hebt om een goede gesprekspartner te zijn voor een projectontwikkelaar van bijvoorbeeld 
windturbines. Het initiatief is van plan om twee windturbines te plaatsen op de grens van twee 
gemeenten. De energiecoöperatie krijgt weerstand van de gemeente waar de windturbines in 
komen te staan. Het proces met de windturbines duurt al twee jaar en kost veel tijd en energie om 
het zorgvuldig te doen. De gemeente werkt niet mee aan vergunningverlening. Dit zorgt ervoor dat 
het project erg stroperig verloopt. Het initiatief stelt dat de provincie meer regie moet nemen om 
plekken voor energieprojecten aan te wijzen. Hier zit meer een politiek knelpunt dan een van 
wetgeving. 
 
Voorheen had een Overijssels initiatief een positie binnen een gemeentelijk energieloket. Die 
samenwerking loopt dit jaar af, waardoor een continue inkomstenbron nu wegvalt. Gemeente is op 
zoek naar meer continuïteit. Enige financiële bron die energiecoöperaties hebben in Overijssel is de 
Lokale Energie Initiatieven-subsidie. Die subsidie ondersteunt initiatieven die met projectrealisatie 
aan de slag gaan.  
 

3.1.3 Drenthe  
In Drenthe is een ondersteuningsstructuur opgericht voor een programmatische en inhoudelijke 
ondersteuning van energiecoöperaties. Energiecoöperaties krijgen niet alleen tijdens de opstartfase 
ondersteuning, maar worden ook geholpen bij het verder vormgeven van initiatieven; zoals het 
maken van subsidieplannen, ondersteuning bij een postcoderoostraject, business cases, statuten, 
recht van opstal en doorrekeningen. Net als in Overijssel en Fryslân is ook in Drenthe het beeld dat 
professionele ondersteuning nodig blijft voor energiecoöperaties.  
 
De coöperatieve beweging in Drenthe moet nog verbreed worden zodat er geen blinde vlekken 
meer in de provincie zijn. Een volgende stap is het professionaliseren en de opwekcapaciteit te 
versterken van energiecoöperaties. De beweging in Drenthe is niet aan het stagneren, maar de 
beweging verloopt trager dan oorspronkelijk verwacht. 
 
Recentelijk is de behoefte ontstaan bij energiecoöperaties naar all-in oplossingen voor dorpen en 
wijken: aardgasvrij, energieopslag, smart grids, en omgaan met netwerkproblematiek. De grootste 
uitdaging ligt in het proces naar een energieneutraal dorp. Dit vergt veel expertise en capaciteit, die 
nu nog onvoldoende beschikbaar zijn. Bij het proces naar een energieneutraal dorp is de business-
case nog niet scherp in zicht en zijn de geldstromen ook niet duidelijk genoeg. Deze aanloopkosten 
worden niet door het landelijke ontwikkelfonds gedekt (het landelijk ontwikkelfonds is een 
revolverend fonds gericht op concrete energieprojecten waarvoor de ontwikkelkosten geleend 
kunnen worden). 
 
Een belangrijke bottleneck in Drenthe is systeemintegratie; ofwel aansluiting op het net. Door de 
aanwezige netcongestie verkent Drenthe oplossingen met systemen op dorpsniveau. Een aantal 
initiatieven zit meer in de bewustwordingssfeer om draagvlak voor de energietransitie te krijgen. 
Maar om die werkgroepen om te vormen naar langjarige initiatieven die met energieneutraal bezig 
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gaan is een stap verder. De bestendiging van een dergelijke organisatie is daarin is een noodzaak. 
Ook in Drenthe is vrijwilligersmoeheid namelijk aan de orde.  
 
Net als in Fryslân geeft Natuur en Milieu Drenthe aan dat de fase voor projectrealisatie een zorgpunt 
blijft. De ontwikkelfase is kostbaar en de financiering hiervoor hebben energiecoöperaties en 
werkgroepen niet altijd liggen.  
 
Gemeenten zien energiecoöperaties steeds meer als serieuze gesprekspartner in beleidsvorming en 
het vormgeven van projecten. Wel onderschatten gemeenten soms de lokale kennis die aanwezig is. 
Nog lang niet alle gemeenten zijn aan een dergelijke cultuurverandering toe, waarin actief wordt 
opgetrokken en samengewerkt met burgerinitiatieven. 
 
Een andere barrière is wet- en regelgeving zoals de postcoderoosregeling. Er zijn veel onzekerheden 
in wetgeving te vinden waardoor energiecoöperaties niet verder kunnen. Door ontwikkelingen 
omtrent de energiebelasting is het rendement van lopende postcoderoosprojecten nu onzeker. Er 
ontstaat onzekerheid over het verdienmodel. Dit geldt ook voor de SDE+. Alleen grote projecten 
komen nog in aanmerking voor SDE+ omdat de subsidie steeds lager uitvalt.  
 
Goede kennisoverdracht, vertegenwoordiging en lobby zijn noodzakelijke aspecten van een sterke 
lokale energiebeweging. Als die er niet zijn, dan valt de beweging stil. Ook moet aandacht zijn dat er 
geen concurrentie onder energiecoöperaties zelf ontstaat, bijvoorbeeld in een gemeente waar zes 
energiecoöperaties in conflict met elkaar zijn. 
 

3.1.4 Limburg 
Tot op het heden ontbreekt het in Limburg aan een ondersteuningsstructuur. De Natuur- en 
Milieufederatie Limburg heeft wel een steunpunt opgericht om startende energiecoöperaties verder 
te helpen. Dit doet de federatie uit eigen geld, dus geen onderdeel van een (provinciaal) 
programma. In Limburg hebben dertien coöperaties daarom de samenwerking opgezocht om 
ervaringen uit te wisselen en om gezamenlijke belangen te behartigen. Dit doen zij via het Europese 
netwerk van energiecoöperaties REScoop.  
 
Ondanks het gebrek aan een ondersteuningsstructuur, is met behulp van gemeenten en provincie 
een coöperatief windproject succesvol gerealiseerd. Vier gemeenten hebben samengewerkt om een 
kleinschalig windpark van drie windturbines te realiseren. Leudal Energie heeft de windturbines 
deels in coöperatief eigendom en is betrokken geweest in het realisatieproces. De provincie was 
bereid om een lening uit te geven om de ontwikkelingskosten te dekken. De ontwikkelkosten van 
het windpark inclusief leges liggen tussen de €400.000 en €500.000.  
 
Ondanks dit succesverhaal is het bredere beeld in Limburg wel dat energiecoöperaties niet altijd de 
nodige steun krijgen van gemeenten. Een belangrijke zaak is dat gemeenten helpen met het zoeken 
naar een locatie of dak voor energieopwekking. Dit gebeurt niet altijd. Juist wanneer een 
energiecoöperatie ondersteund wordt door de gemeente (zowel financieel als ambtelijk) kunnen ze 
zich snel ontwikkelen. In Limburg zijn nog niet in alle gemeenten energiecoöperaties te vinden. De 
spreiding van energiecoöperaties is dus enigszins beperkt. In het zuiden van Limburg zijn nog blinde 
vlekken.  
 
De concurrentie met marktpartijen is soms lastig. Ook binnen de Regionale Energie Strategie vinden 
gemeenten het moeilijk om de coöperatieve beweging een concrete plek te geven. Gemeenten zijn 
daarin terughoudend. Het beleidsveld is dus lastig te betreden door energiecoöperaties. In Limburg 
moet meer acceptatie voor de rol van energiecoöperaties komen. Het moet duidelijk worden dat 
energiecoöperaties geen commerciële partijen zijn, maar dat ze draagvlak kunnen realiseren. 
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In Limburg is een van de uitdagingen het verder professionaliseren van energiecoöperaties door ze 
naar een hoger niveau tillen en verder te versterken. Een van de ideeën is om vrijwilligers te betalen 
en energiecoöperaties elkaar te laten inhuren. De druk op vrijwilligers binnen energiecoöperaties 
blijft een knelpunt. Een groep energiecoöperaties heeft daarom een subsidieaanvraag ingediend bij 
de provincie om hier geld voor vrij te maken.  
 

3.1.5 Groningen 
De groei van energiecoöperaties zoals dat in de afgelopen jaren is gegaan, gaat nu minder hard. Er 
treedt nu vertraging op, zowel in de toename van energiecoöperaties, als het realiseren van 
projecten en het groeien van het klantenaantal. Om de klantengroei te bewerkstelligen, geeft 
Groninger Energie Koepel (GREK) aan dat er nog veel moet gebeuren om dit goed vorm te geven. Zo 
moet er onder andere meer aandacht zijn voor marketing. Daarbij is het bereiken van bredere 
doelgroepen een uitdaging.  
 
Ook in Groningen is regelgeving een knelpunt. Wanneer een gemeente welwillend is, kan 
regelgeving zoals ruimtelijke ordening een project doen stilvallen. Vergunningsprocessen lopen ook 
niet altijd soepel en netcongestie beperkt de mogelijkheden van coöperatieve energieprojecten ook. 
Wel zijn er grote verschillen te zien tussen gemeenten op de manier waarop ze energiecoöperaties 
ondersteunen (of niet). Gemeenten weten niet altijd goed hoe ze om moeten gaan met 
burgerinitiatieven en co-creatie. Ze zitten vaak wat hoger op de participatieladder. 
 
De GREK geeft ook aan dat energiecoöperaties moeilijk kunnen concurreren met het systeem. Het 
huidige systeem (ruimtelijke ordening, aanbestedingsprocedures, belastingen, vergunningen) zijn 
niet goed ingesteld op de energietransitie an sich, en de energiecoöperaties in het bijzonder. 
Concurrentie met projectontwikkelaars maakt realisatieprocessen lastig. Hier ligt een kans om 
draagvlak te definiëren en te stellen dat grootschalige projecten gerealiseerd moeten worden met 
50% participatie van de lokale bevolking. Een professionele ondersteuningsstructuur is belangrijk om 
energiecoöperaties hierin te ondersteunen. Ondersteuning is nu echter vooral instrumenteel en ad 
hoc, de focus kan beter. 
 
In Groningen worden energiecoöperaties onder andere gefinancierd door een programma in het 
kader van de gasproblematiek en de versterkingsagenda in Groningen. Financiering is niet een groot 
knelpunt in Groningen. Er is een opstartsubsidie beschikbaar. De Groninger Energie Koepel helpt 
met subsidieaanvragen. Energiecoöperaties met grotere projecten kunnen aankloppen bij het 
provinciale revolverende fonds. De GREK geeft aan dat de rente geen probleem voor de business 
case is.   
 
Ook in Groningen is de druk op vrijwilligers een risico. Er ligt een uitdaging om de beweging te 
professionaliseren. Indien de wens is om de sector op te schalen, dan ligt hier een kans. Echter, op 
strategisch niveau is de beweging moeilijk te bedienen omdat de ambities tussen energiecoöperaties 
kunnen verschillen.
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3.2  Analyse 
 

In de tabel hieronder vergelijken we de factoren uit de wetenschappelijke literatuur met de onderzoeksresultaten uit de provincies Fryslân, Overijssel, 
Drenthe, Limburg en Groningen. De tabel is op twee manieren ingevuld: i) kruisjes in de gevallen waar geïnterviewden specifiek de factor hebben genoemd, 
ii) een inhoudelijke toelichting in gevallen waar dit gezien het type factor (bv. een factor die in beginsel hetzelfde is voor alle provincies) nodig is. De 
factoren uit de wetenschappelijke literatuur die niet naar voren zijn gekomen in de praktijk zijn niet ingevuld. De interviews zijn geanalyseerd op basis van 
de factoren die geïnterviewden ervoeren als knelpunten. 
 
Cluster/factor 

uit literatuur 

Beschrijving factor Fryslân Overijssel Drenthe Limburg Groningen 

Groeipijn? Hoe definiëren geïnterviewden de beperkte 
ontwikkeling van energiecoöperaties? 

Moeite om 
projecten te 
realiseren, 
klantengroei en 
groei in aantal 

Moeite om projecten 
te realiseren 

Groeit in aantal 
minder hard dan 
verwacht 

Groeit in aantal 
minder hard dan 
verwacht 

Groeit in aantal en klanten 
minder hard dan verwacht, 
realiseren projecten 
moeizaam 

Energiecoöperatie 

en regime botsen 

Uitdaging voor energiecoöperaties om als collectief 
te organiseren op strategisch niveau 

 X   X 

 Beleid (SDE+) bevoordeelt grote spelers  Alle provincies. Dit is feitelijk de situatie in Nederland. Sommige energiecoöperaties hebben succesvol aanspraak 
kunnen maken op de SDE+, maar de concurrentie is hoog (aanvragen voor de laagste subsidietarieven hebben de meeste 
kans om gehonoreerd te worden). De regeling houdt niet rekening met draagvlak of lokale participatie. In Fryslân is hier 
door meerdere geïnterviewden naar verwezen. In Drenthe is dit beeld ook naar voren gekomen. 

 Voorkeur voor duurzame energieopwekking op 
grote schaal, centrale productie 

In Drenthe, en Fryslân zijn de SDE+ en de postcoderoosregeling in het bijzonder genoemd en hoe deze regelingen 
energiecoöperaties dwingen tot kleinschalige projecten. 

 Gemonopoliseerde energiemarkt met stevige 
concurrentie 

Alle provincies. De energiemarkt wordt gedomineerd door grote multinationals. Deze context is uiteraard hetzelfde voor 
alle provincies. Concreet uit zich dit in de noordelijke provincies door het feit dat de vergoeding die Energie VanOns kan 
geven aan energiecoöperaties voor de opwek van duurzame energie niet altijd even hoog is als bij de concurrent. De 
energiemarkt is er een van de marges waar grootschalig het wint van kleinschalig. 

Ontbreken van 

ondersteunende 

beleidscontext 

Geen systeem zoals bij marktpartijen 
(aanbestedingen) voor overheid om samen te 
werken met energiecoöperaties 

Dit geldt in beginsel voor alle provincies.  Gemeenten en provincies zoeken naar samenwerkingsvormen met 
energiecoöperaties die passen binnen de kaders van wet- en regelgeving. In Fryslân, Limburg, en Groningen gaven 
geïnterviewden aan dat dit een knelpunt is. 
 

 Ondersteuning is gefragmenteerd bij verschillende 
organisaties 

In alle provincies spelen de Natuur en Milieu federaties een rol in de ondersteuning. Daarnaast zijn er veel andere 
organisaties actief die energiecoöperaties op verschillende wijze steunen. Ondersteuning is dus gefragmenteerd. In 
Fryslân, Overijssel, Groningen en Drenthe geven geïnterviewden aan dat een professionele ondersteuningsstructuur 
van cruciaal belang is. 

 Bij het ontbreken van ondersteunende wetgeving 
en middelen neemt de groei van 

X X X   
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Cluster/factor 

uit literatuur 

Beschrijving factor Fryslân Overijssel Drenthe Limburg Groningen 

energiecoöperaties af, maar ook het succes van 
bestaande energiecoöperaties 

 Hoge aansluitkosten voor het net Alle provincies. De aansluitkosten zijn per locatie verschillend. De aansluiting op het net is dikwijls een substantiële 
factor in de business case. In Fryslân, Drenthe en Groningen is sprake van netcongestie. 

 Beleidsinstrumenten (zoals SDE+) bepalen 
levensduur van energiecoöperaties 

X     

 Veranderingen en onzekerheid in beleid In alle Fryslân, Groningen, Drenthe en Overijssel geven geïnterviewden aan dat ruimtelijke procedures en regelingen 
zoals de postcoderoosregeling een knelpunt vormen voor de ontwikkeling van energiecoöperaties. 

Regelgeving Beperkte regelgeving voor vrijwilligersvergoeding X X    
 Financiële garanties en technische solvabiliteit X X X X  
 Regelgeving ondersteunt marktspelers en 

grootschalige opwek 
Alle provincies. Dit is feitelijk de situatie in Nederland. Sommige energiecoöperaties hebben succesvol aanspraak 
kunnen maken op de SDE+, maar de concurrentie is hoog (aanvragen voor de laagste subsidietarieven hebben de meeste 
kans om gehonoreerd te worden). De regeling houdt niet rekening met draagvlak of lokale participatie. 

Gemeenten Uitvoeringscapaciteit bij kleine gemeenten X    X 
 Ondersteuning door gemeenten is gefragmenteerd Alle provincies. Er zijn veel verschillen in de ervaringen van energiecoöperaties met de ondersteuning door, en 

samenwerking met gemeenten. Elke gemeente lijkt het wiel opnieuw uit te vinden en deze ervaring is lang niet altijd 
positief. Uiteraard zijn er ook positieve ervaringen te noemen. 

 Projecten die over gemeentegrenzen heen gaan 
kennen een moeizaam ontwikkelproces 

 X    

Ruimtelijk beleid 

zonne-energie 

Op gemeenteniveau, barrières op gebied van 
regelgeving en beleid, zoals bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunning, leges. 

X    X 

Ruimtelijk beleid 

windenergie 

Provinciaal (en landelijk) beleid werkt 
windprojecten tegen. 

X Knelpunt 
gemeentelijk beleid 

   

Financiële 

ondersteuning 

Gebrek aan financiële ondersteuning, tijdens 
opstart- en projectrealisatie 

Alle provincies. Feitelijk is dit de situatie in Nederland.  In Fryslân en Drenthe is dit specifiek als een knelpunt 
aangegeven. In Groningen kunnen de ontwikkelkosten meegenomen worden in de businesscase en subsidieaanvraag. In 
Limburg heeft de energiecoöperatie aanspraak kunnen doen op het landelijk ontwikkelfonds. 

 Grote afhankelijkheid van terugleververgoedingen X X X X X 
Institutionele 

context 

Procedures, routines, bestaande praktijken en 
normen zijn niet ingericht voor energiecoöperaties 

In alle provincies zijn elementen hiervan aan de orde gekomen. De samenwerking met gemeenten loopt stroef, 
regelgeving is ingesteld op marktpartijen, grootschalige opwek. In Limburg worden energiecoöperaties in de RES nog 
niet gewaardeerd om wat ze kunnen. In Groningen geeft men aan dat gemeenten niet altijd gewend zijn om aan co-
creatie te doen met burgerinitiatieven. Gesteld kan worden dat de samenwerking met overheden niet altijd soepel 
verloopt.  

Lobby Gevestigde orde (fossiele brandstoffen) hebben 
sterke lobby. Lobby is belangrijk om via de politiek 
de juiste ondersteuning te krijgen 

In Fryslân is tevergeefs gelobbyd richting Den Haag voor verruiming van de SDE+ voor energiecoöperaties. In de andere 
interviews is lobbyisme niet ter sprake gekomen. 

Acceptatie Door kleinschalig imago van energiecoöperaties Dit is in de interviews niet naar voren gekomen. Samenwerking tussen energiecoöperaties en overheden/andere partijen 
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Cluster/factor 

uit literatuur 

Beschrijving factor Fryslân Overijssel Drenthe Limburg Groningen 

worden ze niet altijd serieus genomen verloopt niet altijd soepel doordat energiecoöperaties een relatief nieuwe partij in de energiesector zijn en 
overheden/andere partijen niet altijd weten hoe ze met energiecoöperaties kunnen samenwerken. 

 Urgentie van, en bewustzijn over energietransitie 
mist onder brede bevolking 

Dit is in de interviews niet ter sprake gekomen. Verder kan deze factor niet worden aangetoond met alleen een aantal 
interviews ter onderbouwing. 

Context De lokale uniciteit van energiecoöperaties maakt 
het opschalen ervan moeilijk 

Alle provincies. Dit is inherent aan de beweging; lokale initiatieven spelen in op wat men lokaal belangrijk vindt. Er zijn 
een aantal universele lessen, maar elke wijk of elk dorp is anders. 

Motivatie Tekort aan tijd, financiële redenen en 
tevredenheid over huidige energiesysteem 
belemmeren de deelname aan lokale 
energiesystemen 

In de interviews zijn beweegredenen van deelnemers niet ter sprake gekomen. 

 Beperkte vertegenwoordigende functie doordat 
energiecoöperaties moeite hebben om meerdere 
doelgroepen aan te spreken en te betrekken 

Alle provincies. In Groningen en Fryslân hebben geïnterviewden aangegeven dat energiecoöperaties moeite hebben om 
meerdere doelgroepen aan te spreken. Over het algemeen is het een uitdaging van energiecoöperaties om genoeg 
leden/klanten aan zich te binden. 

Prosumptie In grootschalige projecten kunnen burgers enkel 
financieel participeren: je krijgt rendement van een 
windturbine, maar niet de energie ervan 

Alle provincies. Feitelijk is dit de situatie in Nederland. De SDE+ (straks SDE++) is dé subsidie voor grootschalige 
duurzame energieprojecten. Deze subsidie laat alleen het kopen van obligaties toe. 

Concurrentie en 

professionalisering 

Projectontwikkelaars kunnen grond- en 
dakeigenaren meer rendement beloven in 
vergelijking met energiecoöperaties. En dus is er 
sprake van sterke concurrentie 

Dit geldt in beginsel voor alle provincies en ligt in lijn met de factoren uit de cluster “energiecoöperaties en regime 
botsen”. Over het algemeen kennen de business cases van energiecoöperaties een lager rendement dan die van 
professionele ontwikkelaars. Voor de grondeigenaar of dakeigenaar waar rendement een belangrijk criterium is, zijn 
energiecoöperaties in het nadeel. 

 De markt oefent druk uit op energiecoöperaties 
om te professionaliseren 

  X X  

Expertise Expertise ontbreekt vaak nog bij 
energiecoöperaties om projecten succesvol te 
realiseren 

X X X X X 

Vrijwilligers Energiecoöperaties leunen op vrijwilligers. 
Energiecoöperaties hebben veel moeite om deze 
manier van werken vol te houden.  

X X X X X 
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4. Conclusies en aanbevelingen 
 

4.1 Conclusie 
Dit onderzoeksrapport begon met de vraag: Welke factoren belemmeren de verdere ontwikkeling 
van energiecoöperaties?  
 
Om deze vraag te beantwoorden zijn we in de wetenschappelijke literatuur gedoken en hebben we  
een tal van factoren weten te benoemen die belemmerend werken voor energiecoöperaties. Daarna 
hebben we ervaringsdeskundigen en adviseurs uit de ondersteuningsstructuur geïnterviewd om vast 
te stellen in hoeverre de factoren hun weerslag hebben in de Nederlandse praktijk. We hebben 
ervaringen in de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg in kaart gebracht.  
 
Zoals in de literatuur gevonden en in de praktijk ook is vastgesteld, botsen energiecoöperaties met 
het huidige energieregime. Dit regime is ingesteld op grootschalige en gecentraliseerde opwek van 
duurzame energie door grote marktpartijen. Deze omgeving werkt niet faciliterend voor 
energiecoöperaties. Een concreet voorbeeld hiervan is regelgeving vanuit het Rijk welke in zeer 
beperkte mate faciliterend werkt voor energiecoöperaties. De postcoderoosregeling stimuleert 
alleen kleinschalige projecten en kent een hoge administratieve last. De SDE+-regeling is 
voornamelijk toegespitst op grootschalige duurzame energieproductie die op bedrijfsmatige manier 
ontwikkeld wordt (zie bijlage “casussen” voor nadere toelichting). Tevens zijn subsidieregelingen als 
de SDE+ en postcoderoosregeling enkel een stimulans voor energieprojecten: het zijn geen 
financieringsinstrumenten voor sociale veranderingen in de energieketen. Omdat de lobby richting 
Den Haag om deze regelingen aan te passen nog niet effectief is gebleken10, pleit dit des te meer 
voor de onmiskenbare rol die gemeenten en provincie spelen in de ontwikkeling van 
energiecoöperaties. Financiering van de ontwikkelkosten en investeringskapitaal zijn bijvoorbeeld 
knelpunten in een aantal provincies. Leningen met lage rente of garantstellingen van overheden zijn 
niet altijd beschikbaar maar kunnen collectieve projecten wel verder helpen. Ondersteuning in de 
financiering van lokale energieprojecten van energiecoöperaties is van cruciaal belang voor het 
rondkrijgen van de businesscase. Een rendabele businesscase voor energiecoöperaties helpt hen de 
middengroep te betrekken, omdat deze minder ‘groene’ doelgroep dan aangesproken wordt door 
rendement op hun investering. 
 
In de lokale governance-context zijn veel factoren te noemen die belemmerend werken voor 
energiecoöperaties. Zo zijn er systemen en werkwijzen voor overheden om samen te werken met 
het bedrijfsleven (denk aan aanbestedingsprocedures en publiek-private samenwerkingsverbanden), 
maar zijn energiecoöperaties niet in het hokje bedrijfsleven te plaatsen. Samenwerking met 
gemeenten loopt daardoor stroef omdat gemeenten over het algemeen gewend zijn om top-down 
beleid te ontwikkelen en implementeren. Een soepele samenwerking met energiecoöperaties 
vereist een cultuurverandering, bij ambtenaren, wethouders en raadsleden. Nog regelmatig 
ontstaan knelpunten wanneer een energiecooperatie aanloopkosten maakt voor 
projectontwikkeling, de schop in de grond gaat en er vergunningen verleend, leges betaald, of 
bestemmingsplannen gewijzigd moeten worden. 
 
De literatuur en praktijk tonen aan dat de druk op vrijwilligers een groot risico en knelpunt is voor 
energiecoöperaties. Externe expertise en kennis blijft dan ook van cruciaal belang. Zo gaven 
geïnterviewden in provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Overijssel aan dat een professionele 
ondersteuningsstructuur noodzakelijk is voor de ontwikkeling van energiecoöperaties. In Limburg 
                                                        
10 Ten tijde van het onderzoek is gebleken dat per 1 januari 2021 de postcoderoosregeling vervangen wordt 
voor een terugleversubsidie. 
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probeert men de druk op vrijwilligers te verlichten door een structuur op te tuigen waarbij 
vrijwilligers elkaar inhuren en elkaar betalen.  
 
De bovengenoemde belemmeringen zorgen ervoor dat op verschillende manieren de coöperatieve 
beweging zich niet goed weet te ontwikkelen. De belemmeringen zorgen ervoor dat: 

• Er minder energiecoöperaties bij komen (Fryslân, Groningen, Drenthe, Limburg). 
• Projecten moeizaam worden gerealiseerd (Fryslân, Groningen, Overijssel). 
• Het klantenaantal van energiecoöperaties in beperkte mate toeneemt (Groningen en 

Fryslân). 
 
Wat duidelijk wordt aan de hand van de interviewresultaten en analyse is dat de coöperatieve 
beweging nog altijd te maken heeft met belemmeringen die ook aan de orde waren in 2013-2014: 
jaren waarin het aantal energiecoöperaties explosief toenam. Het bewustzijn van overheden over de 
rol die energiecoöperaties kunnen spelen binnen de energietransitie moet toenemen. De volgende 
rollen zijn onder andere weggelegd voor energiecoöperaties (zie Wagemans et al., 2019): 

- Mobiliseren van burgers 
- Intermediair tussen overheid en burgers 
- Bieden van lokale kennis en expertise 
- Het initiëren van verandering met draagvlak 
- Het samenbrengen van de energietransitie met toekomstbestendige gemeenschappen 

 
4.2 Aanbevelingen 

 
Strategische en gecoördineerde ondersteuning vanuit een langetermijnvisie 
Energiecoöperaties staan voor een bredere maatschappelijke verandering waarbij de burger kritisch 
is en initiatief neemt om de lokale leefomgeving mede vorm te geven (Hajer, 2011). Overheden 
dienen deze beweging te omarmen, maar dit vereist culturele en institutionele verandering in alle 
overheidslagen. Dit begint met een gedeelde, langetermijnvisie over de plek die burgerinitiatieven 
binnen het maatschappelijke en publieke speelveld hebben, zowel binnen als buiten de 
energietransitie. Voor energiecoöperaties en burgerinitiatieven geeft het meer duidelijkheid en 
zekerheid als ze met de lokale gemeentelijke politiek een gezamenlijke visie kunnen ontwikkelen 
waarbij voor alle partijen duidelijk is wat de gewenste rol en positie is. Deze dient geborgd te zijn in 
politieke en bestuurlijke afspraken op gemeentelijk niveau. Wanneer deze partijen lokaal tot 
overeenstemming kunnen komen wie voor welk gedeelte van de transitie verantwoordelijk is dan 
kunnen zij elkaar aanspreken op het moment dat regie nodig is. Vanuit deze lokale visie kan in 
samenspraak met andere overheden gewerkt worden aan passende wetten en instrumenten om de 
gezamenlijke visie ten uitvoer te brengen. Dit beperkt zich niet tot ad hoc, incidentele 
ondersteuning, maar gaat over strategische en gecoördineerde ondersteuning. Het geeft uitvoering 
aan de afspraak in het Klimaatakkoord dat minstens de helft van de opwekking van duurzame 
energie in handen moet zijn van burgers. Voor zowel Europese, nationale als provinciale politici kan 
het daarom verstandig zijn om aan te sluiten bij deze lokale visieprocessen. 
 
De nieuwe Omgevingswet als kans voor een coöperatie-inclusief energielandschap 
De nieuwe Omgevingswet biedt kansen om nieuwe ambities, doelen, maatregelen en normen vast 
te stellen. In de golf van nieuw beleid kunnen alle drie de overheidslagen de komende jaren positief 
verandering aanbrengen in het coöperatieve energielandschap. Door het formuleren van ambities 
en visie (omgevingsvisie), doelen, maatregelen (omgevingsprogramma) tot regelgeving (o.a. 
omgevingsverordening, omgevingsplan) en nieuwe instrumenten en processen voor het 
gecoördineerd ondersteunen van lokale democratische energieprocessen en -initiatieven. De 
omgevingswet vereist integraliteit en samenhang. Overheden kunnen beter dan voorheen doelen en 
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thema’s verbinden om institutionele belemmeringen weg te nemen en het eenvoudiger maken voor 
initiatiefnemers, in dit geval de lokale energiecoöperaties.  
 
Het Nederlandse beleid wordt met de nieuwe Omgevingswet indicatiever. Dat vertaalt zich in 
globalere ambities in omgevingsvisies, tot open normen in omgevingsplannen. Er zal dus meer in 
doelen worden vastgelegd, dan in harde regels. Wetenschappelijke inzichten wijzen erop (Nadin et 
al., 2018) dat dit betekent dat instrumenten, processen en procedures in aantal en belang gaan 
toenemen: "Er is een voortdurende trend naar meer strategische en visionaire benaderingen van 
planning die helpt bij het creëren van synergie tussen sectoraal beleid en actoren die betrokken zijn 
bij territoriale ontwikkeling." (Nadin et al., 2018, p. Xi). Het coöperatie-inclusieve energielandschap, 
kan hierin -meer dan nu- gestalte krijgen. 
 
Rol Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden: kaderstellen en controleren 
Voor de politiek betekent dit dat de Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden hun 
kaderstellende en controlerende bevoegdheid kunnen aanwenden. Daarbij is het van belang dat de 
politiek actief op zoek gaat naar signalen vanuit de samenleving. De Tweede Kamer kan controleren 
of de afspraken in het Klimaatakkoord tot voldoende doorwerking leiden bijvoorbeeld als het gaat 
om de ambitie dat minstens de helft van de opwekking van duurzame energie in handen moet zijn 
van burgers.  
 
Provinciale Staten kunnen ook hierop toetsen en kunnen controleren of lokale energiecooperaties 
volwaardig participeren en initieren in gebiedsprocessen en of regelingen voldoende zijn 
toegesneden, Ze kunnen toetsen of beleidsprocessen en procedures voldoende de belemmeringen 
wegnemen. Gemeenteraden kunnen een rol nemen in het toetsen van het representatieve karakter 
van energiecoöperaties en in hoeverre democratische besluitvorming geborgd is in 
realisatieprocessen van lokale duurzame energieprojecten. Gemeenten en provincies hebben 
daarnaast bijvoorbeeld de mogelijkheid om hun samenwerking en het beleid te stroomlijnen, 
bijvoorbeeld als het gaat om de Regionale Energie Strategieën (RES-sen) en de warmtetransitie, om 
te zorgen dat er samenhang is tussen beleid, processen en procedures op de verschillende 
schaalniveaus, en er geen gaten vallen, waardoor initiatieven en processen van lokale 
energiecoöperaties stagneren. Ze hebben tevens de mogelijkheid om zich uit te spreken over 
draagvlak en participatie in lokale duurzame energieprojecten. Een voorbeeld is om duurzame 
energieprojecten enkel vergunning te verlenen wanneer sprake is van lokale participatie. Net zoals 
een archeologische toets soms noodzakelijk is, kan voor sommige ingrepen een participatietoets 
worden voorgeschreven.  
 
Kansrijkheidsladder als instrument 
Hierbij is het van belang om positief-kritisch te blijven op hetgeen dat zich van onderaf manifesteert. 
Als overheid kom je voor keuzes te staan welk burgerinitiatief (niet) te ondersteunen. Hier is een 
kansrijksheidsladder aan te bevelen. Deze is er nog niet, maar kan worden ontwikkeld. Vragen zijn 
dan: Wat is de potentie van het burgerinitiatief? Hoeveel personen zijn er betrokken? Zijn lokale 
organisaties zoals een dorpsraad betrokken? Burgerinitiatieven die goed scoren op deze vragen 
verdienen eerder ondersteuning dan de burgerinitiatieven die hier minder voortvarend mee aan de 
slag zijn gegaan. Burgerinitiatieven die minder goed scoren kunnen worden geholpen om beter te 
gaan scoren. 
 
Naast de algemene aanbevelingen hierboven, hebben we hieronder ook een aantal aanbevelingen 
ten aanzien van de warmtetransitie opgenomen. 
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4.3 Warmtetransitie 
Naast de lokale productie van duurzame energie (zoals het bod van de concept-RES), dient zich nu 
voor iedere gemeente een nieuwe uitdaging aan: het verduurzamen van de warmtevoorziening in de 
gebouwde omgeving. Gemeenten moeten in 2021 een vastgestelde warmtetransitievisie (WTV) 
hebben. In de zogenaamde warmtetransitie en de wijkuitvoeringsplannen (WUP) die erna volgen op 
dorps- en wijkniveau spelen energiecoöperaties een minstens zo belangrijke rol als bij de gedragen, 
lokale productie van duurzame energie. De warmtetransitie komt echter achter de voordeur van 
inwoners. Participatie en draagvlak zijn nu belangrijker dan ooit. 
 
De RES-sen en uitvoeringsprocessen ten dienste van de warmtetransitie zullen waarschijnlijk nog 
jaren doorlopen. Het komende jaar zullen de voorwaarden door iedere regio en gemeente worden 
geformuleerd: het ontwikkelen van samenhangende actiestrategieën is hier een grote kans, die de 
politiek niet mag missen. 
 
De uitdagingen voor de coöperatieve beweging binnen de warmtetransitie blijken minstens zo 
hardnekkig te zijn. Marselis en Hisschemöller (2018) hebben de barrières voor energiecoöperaties 
binnen de transitie naar een aardgasvrije warmtevoorziening in kaart gebracht: 

• Overheden hebben de voorkeur voor gecentraliseerde, top-down oplossingen. 
• Er is een tekort aan transparantie over de mogelijke ontwikkeling van warmtenetten (zoals 

over de CO2-reductie potentie van warmtenetten of de gemeentelijke besluitvorming over 
warmteplannen met ruimtelijke impact) en de kosten die daarmee gepaard gaan.  

• Technologische moeilijkheden 
• Toenemende financiële kosten (in het bijzonder landelijke, relatief dunbevolkte gebieden) 
• Het onduidelijke businessmodel 
• De beperkte ervaring van energiecoöperaties met het ontwikkelen en managen van 

warmteprojecten. 
 

De onderzoekers stellen dat het investeren in samenwerkingsverbanden daarom van cruciaal belang 
is om de warmtetransitie met energiecoöperaties te realiseren. Netbeheerders hebben hier een 
sleutelrol, niettemin omdat er een beperkte mate van transparantie heerst over de netwerkkosten 
voor warmteoplossingen. Bij stadswarmte is bijvoorbeeld informatie (zoals over CO2-besparing, 
beschikbaarheid van warmte) voornamelijk afkomstig van de warmteleverancier en daardoor niet 
altijd transparant. Er zijn maar een handvol lokale burgerinitiatieven die een succesvol 
(laagtempteratuur) warmteproject hebben gerealiseerd. De kennisbasis hierover is voornamelijk in 
bezit van partijen die opereren in het regime.  
 
Wie is als eerste aan zet? 
De gemeente is aangewezen als de verantwoordelijke partij in de transitie naar een aardgasvrije 
gebouwde omgeving. Deze organisaties staan aan het begin van een nieuw proces en zoeken naar 
een passende rol in samenwerking met lokale organisaties. De gemeente kan dit niet alleen en heeft 
andere overheden en partners nodig om deze processen succesvol uit te kunnen voeren.  
 
De rode draad van de knelpunten die naar voren zijn gekomen in dit onderzoek kan daarom 
belangrijke lessen opleveren voor de warmtetransitie, een transitie waar energiecoöperaties nog 
veel minder ervaring mee hebben. De gebruikte technieken zijn anders (en nog complexer), maar de 
bestuurlijke en maatschappelijke context is hetzelfde. Het monopolistisch karakter van veel lokale 
warmte-oplossingen, de wens tot integraliteit én de voorgenomen snelheid in het Klimaatakkoord 
vergen bij elkaar een hoge mate van participatie en de noodzaak tot langjarige borging van 
bewonersbelangen. Op de juiste manier in stelling gebracht zouden energiecoöperaties daarin 
kunnen voorzien. 
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Voor een vooruitstrevende overheid kan het verstandig zijn om de lessen van de energiecoöperaties 
bij de productie van duurzame energie ook te projecteren op de verduurzaming van onze 
warmtevoorziening. Daarbij kan vergeleken worden welke bestaande knelpunten ook kunnen 
ontstaan voor energiecoöperaties en burgerinitiatieven die aan de slag willen met het collectief 
besparen van energie of het realiseren van collectieve duurzame warmteoplossingen op lokale 
schaal.  
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Casussen 
 
Noardlike Fryske Wâlden & Trynergie 
 
Trynergie heeft als visie dat zoveel mogelijk daken belegd moeten worden met zonnepanelen. Deze 
visie sluit goed aan op die van de Noardlike Fryske Wâlden omdat de grond daar ook benut moet 
worden voor natuur en biodiversiteit. Deze partijen hebben daarom een gezamenlijk plan 
ontwikkeld om zoveel mogelijk daken te beleggen met zonnepanelen. Helaas is de SDE+ regeling 
daar niet voor geschikt.  
 
Recentelijk hebben coöperaties in samenwerking met het agrarisch natuur collectief (NFW)  de 
minister verzocht om de SDE+ regeling gebiedsgericht te maken om zo een betere benutting van het 
electriciteits netwerk en de beschikbare daken te krijgen. Dit zal als resultaat hebben dat er meer 
daken vol gelegd worden met zonnepanelen tegen lagere maatschappelijke kosten. 
 
De minister heeft dit verzoek opnieuw afgewezen11 met als resultaat dat alleen de daken die een 
gunstige positie hebben een rendabele begroting kunnen maken. Dit komt omdat de SDE+ rekening 
houdt met een gemiddelde bedrijfssituatie. Bedrijven die een gunstige uitgangspositie hebben ten 
opzichte van het gemiddelde, houden relatief meer winst over en kunnen een project makkelijk 
financieren. Bedrijven die hun dak moeten versterken en grote investeringen moeten doen in de 
netverzwaring houden relatief weinig winst over. Wanneer deze projecten individueel beoordeeld 
worden dan valt een groot gedeelte (meer dan 50%) buiten de boot. Banken willen deze projecten 
niet financieren.  
 
Met name binnen agrarische groepen organiseert dat opnieuw een bepaalde mate van ongelijkheid. 
De boeren die al een relatief nieuwe stal en een grote aansluiting hebben kunnen gemakkelijk 
gebruik maken van de SDE+ regeling. De relatief kleinere boeren kunnen geen gebruik maken van de 
SDE+ regeling en zo ook niet investeren in hun bedrijf. Wanneer ze er wel klaar voor zijn dan is in 
veel gevallen het net al vol en zijn ze te laat. 
 
De energiecoöperaties hebben ook last van deze situatie. Ze zijn vaak binnen een bepaald gebied 
actief. Wanneer projectontwikkelaars of bedrijven zonder gebiedsgerichteafstemming daken vol 
leggen dan is de kans groot dat de goede posities op het net al in gebruik zijn genomen. Wat 
overblijft zijn de relatief duurdere locaties.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
11 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2019/12/20/afschrift-van-brief-over-regionale-
mienskipsstroom-friese-wouden  
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