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Geschiedenis van energiecollectieven in 
Nederland 1986 - 2016
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Oteman et al. Pioneering Renewable Energy in an Economic Energy Policy System: The 
History and Development of Dutch Grassroots Initiatives, Sustainability 2017

Fig. 1. Number of Dutch grassroots initiatives for renewable energy established per year (own data Oteman et al.)

1. First pioneers 1986-1991
2. Frisian village turbines 1991-1997
3. Liberalization
4. New pioneers 2000-2009
5. The followers 2009-2016



Energiecollectieven in Nederland: 
ontwikkeling en dynamiek 2015 – 2022

23-2-2023 Source: Lokale energie monitor 2023, A.M. Schwencke

Lokale Energie Monitor vanaf 2015 

jaarlijks gepubliceerd

2015:

• 243 energiecoöperaties

• 50.000 leden/ participanten

2022:

• 705 energiecoöperaties

• 120.000 leden/ participanten

• 86% van gemeenten, 92% van 

inwoners



Hargreaves et al.: Grassroots innovations in community energy, the
role of intermediaries in niche development
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• CO2-reductie
• Energie efficiency
• Community ontwikkeling
• Lokale economie
• Duurzaamheid
• Renovatie dorpshuis
• Besparing geld
• Educatie
• Energie armoede
• Stimulering duurzame energie
• Lokale energievoorziening
• Overige

Doelen energiecollectieven



Energiecoöperaties per provincie

• In Drenthe 24 coöperaties
• In Friesland en Groningen de 

meeste coöperaties per miljoen 
inwoners: respectievelijk 117 en 106

• Productiecoöperaties vooral in 
Noord-Holland, Gelderland en Zuid-
Holland



Energiecoöperaties in Drenthe
                                                                     

                                             

                                                    

                                               

                                                    

                                                                  

                                                        

                                                              

                                             

                                                                            

                                                    

                                                         

                                             

                                                                                                             
    

                                                        

                                                                    

                                                                         

                                                      

                                                    

                                 
    

                                             

                                                                       
https://www.hieropgewekt.nl/lokale-energie-
monitor-2022/burgercollectieven#bijlage



Activiteiten Energiecoöperaties

• Bewustwording: energiemarkten, nieuwsbrieven, 
(sociale) media 

• Zonnepanelen : advisering, collectieve aankoop

• Energie efficiency projecten: cursussen, workshops, 
renovatie advies

• Collectieve investeringen in lokale energie projecten

• Biomassa

• Wind

• Zonneparken

•                     ’ 

• Buurtwarmte projecten

• Innovatieve projecten: opslag, waterstof, flexdiensten



Zonnepark Garyp: 27.000 panelen

Coöperatieve zon en wind

Windpark Arnhem-Nijmegen



Knelpunten van coöperaties

                         
                                                                                      
                            

1. Organisatorische knelpunten
• Ledenwerving
• Vrijwilligers vinden en 

behouden
• Bestuursopvolging
•          ‘           ’

2. Financiële knelpunten
• Projectfinanciering
• UBO-wetgeving
• Verzekeringen
• ‘valley of death’
• Subsidieregelingen

3. Samenwerking met gemeente
• Onduidelijke verwachtingen
• Vertragingen door 

beleidsprocessen
• Onduidelijke eisen gemeenten
• Regels staatssteun

4. Maatschappelijke uitdagingen
• Netcongestie
• Verkrijgen van daken en grond
• Gebrek aan draagvlak wind
• Tekort aan installateurs
• Electriciteitsmarkt



Community energy als sociale beweging

The Mobilization Model, 
Mobilization to revolution, p. 49, 
Charles Tilly 1977



Sociale bewegingen en institutionele 
verandering

•     ‘framen’                                                   
verwijten en belangen van mensen, diagnostiseren van 
oorzaken, schuldigen aanwijzen en oplossingen voorstellen.  

A. Proces van 
framing

• L                    ë                                      
                                                      ë    
                     

B. Mobiliseren 
van middelen

• Minimaliseren of ontwijken van repressie door de staat, 
toegang tot het politieke systeem, verkrijgen bondgenoten in 
elites

C. Politieke 
mogelijkheden

(Rao, 2000)



Voorbeeld: Buurtwarmte

• Onderzoeksproject MVI

• Vier cases
• Groningen (Paddepoel)

• Wageningen (WOW)

• Den Haag (Vruchtenbuurt)

• Amsterdam (Ketelhuis)

• Aspecten
• Organisatie

• Participatie

• Techniek



Buurtwarmte, intern netwerk

                                                              
                             
           :
  P                                                    

                                                        
                                               

                                                        
                                      ’        

3                        :                           
                                

                                                            
                   

Wat betreft organisatievorm zijn verschillende beproefde organisatievormen, 
keuzes zijn: 
1. Zelfstandig of niet (bijvoorbeeld deel van andere organisatie)
2. een coöperatie, een stichting of een werkgroep 

Wat betreft doelen zijn er vele mogelijkheden:
1. warmtesysteem of energie in het algemeen
2. energie of duurzaamheid in het algemeen
3. duurzaamheid of breder zoals leefbaarheid, zelfbeheer 

en betaalbaarheid voor iedereen
Ook kun je ambities variëren, en koppelen aan 
deelresultaten

2

1



Buurtwarmte, extern netwerk

Niet verplicht maar veel voorkomend is samenwerking te 
zoeken met gelijkgezinden. 
1. Wel of niet met soortgelijk initiatief in buurt of gemeente
2. Wel of niet samenwerking  op regionale of provinciale 

schaal (eventueel in koepel)
3. Wel of niet in deel nationale koepel. 

Ook hier is de keuze wel of niet samenwerken, met wie en hoe:
1. wel of geen commerciële partij, zoals banken, elektriciteits-

producenten,  leveranciers
2. afhankelijk of gelijkwaardig (bijvoorbeeld joint venture of geldelijke 

deelname)
3. vrijwel alles uitbesteden of grotendeels zelf (administratief, technisch 

beheer, productie, aanleg, installatie, financiering) 
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Hier zijn belangrijke keuzes wil je met anderen samenwerken, en zo ja met wie:
1. Samenwerken met woningcorporaties, nutsbedrijven, publieke 

kennisinstellingen en gemeenten
2. samenwerking gelijkwaardig of niet
3. samenwerking meer of minder formeel zijn. 
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Bij warmtesystemen zijn er veel keuzes mogelijk:
1. wel of niet collectieve oplossing
2. wel of niet warmtenet
3. Hoge, midden of lage temperatuur en waarom?
4. welke aanvullende voorzieningen willen we, zoals isolatie, 

warmtepomp
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De omgeving heeft grote invloed op de mogelijkheden. Is er een 
rivier of zonneweide , dan kan je ervoor kiezen deze te laten 
fungeren als energiebron, soms is de bodem geschikt voor 
geothermie of WKO. Boven een bepaalde dichtheid van woningen 
is een warmtenet zinvol. Ruimtegebruik voor energieopwekking of 
opslag is wel een keuze. Aanleg van installaties kan gepaard gaan 
met overlast. 
Belangrijke keuze is:
1. Alles wel of niet lokaal)
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Buurtwarmte, materiële dimensie



Lokale energie, een ideale procesgang
Zorg dat je structuur deugt, een coöperatie biedt voordelen, dat je weet wat je 
wilt, dat je een meerjarenplan hebt (niet uit ons onderzoek: met concrete 
deelresultaten), dat je voldoende capabele enthousiaste mensen in huis hebt? 
Denk na over eigen scholing, professionalisering, samenwerking 
                                            ’   

Zorg dat je inbedding in de omgeving hebt 
en wees volkomen transparant over je 
keuzes, organiseer iets in de wijk, toon je 
betrokkenheid bij en betekenis voor de wijk, 
leer communiceren, houd het leuk en 
passend, bouw een netwerk op. 

Zorg dat je contacten met de overheid of een publieke 
partner (nutsbedrijf, woningbouwcorporatie) hebt, weet 
wat je aan ze hebt, welke steun je wilt en kunt verwachten, 
eventuele samenwerkingsvorm, daaronder vallen ook 
andere financiële hulp, overweeg steun te accepteren, 
tenminste een sterke bondgenoot is heel nuttig gebleken. 

Zorg dat je contacten hebt met private partijen, maar weet 
onder welke voorwaarden je met hun in zee wilt en hoe, 
eventuele samenwerking. 

Zorg dat je contacten hebt met gelijkgestemden, 
milieufederatie, energiekoepels, Energie Samen e.d. en 
wissel kennis uit; samenwerking is belangrijk en leerzaam, 
maar geen situatie is gelijk.

Ken je omgeving, wat zijn mogelijkheden 
en beperkingen die de omgeving stelt, is 
opwekking mogelijk, is er een bestaand 

net,  is opslag mogelijk 
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