
Hoe realiseer je een gezamenlijk energie-opwekproject in jouw dorp?



Drentse KEI

 Drentse Koepel van Energie Initiatieven

 +100 lokale energie-initiatieven waarvan 30 coöperaties in Drenthe

 Zorgen samen voor groene lokaal opgewekte energie en 

helpen inwoners te besparen

EC EC EC EC EC EC EC EC



Waarmee we kunnen helpen:

• Het oprichten van een energiecoöperatie. 

• Voorbeeld documenten: statuten, participatieovereenkomst voor leden, 

opstalverklaring voor een dakeigenaar, een stappenplan voor PCR-projecten etc..

• Het organiseren van bewonersavonden

• Het aanvragen van subsidies

• Begeleiding naar opwekprojecten

• Belangenbehartiging richting overheden

• Communicatie

• Contact met netbeheerder

• Contact met Energiebedrijf EnergieVanOns

Erik Postema

erik@drentsekei.nl

Gerard Offringa

gerard@drentsekei.nl

Margreet Schuiling 

margreet@drentsekei.nl



Opwekprojecten in je dorp

• Eigen dak, collectieve inkoop ?

• Andere ideeën?

• Wat kies je?



Zonnepark (grotendeels ook voor wind)

https://noordenveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/3c6c622d-dd5a-4478-b4f0-829e610e2668

Fase 0. Pre-Kwalificatie 1. Kwalificatie 2. Ontwikkeling 3. Financiering 4. Realisatie 5. Exploitatie

Subfase
Vergunning Subsidie

Technische voorbereiding Sluiten businesscase
Netaansluiting

Resultaat Zin of geen zin om te starten Contracten/samenwerkingsovk Vergunning SDE++ Technical close Ready to build Financial close Oplevering en overdracht

Offerte netbeheer

Acties per fase Pre-kwalificatie Kwalificatie project Vergunning Subsidie Technische voorbereiding Sluiten business case Financiering Realisatie Ingebruikname

Webinterface Quick Scan Principeverzoek vergunning Aanpassen business case Detail ontwerp PPA met energiebdrijf Aanbesteding EPC Directievoering en toezicht Technical DD

check beleid gemeente Landschappelijke inpassing indicatieve kostprijzen Inmeting terrein contract meetbedrijf EPC contract Stakeholder management Aanvraag CertiQ

check beleid provincie Burgerparticipatieplan indicatieve PPA EPC contract voorbereiden verzekering O&M contract Overdracht aan Beheer Stakeholder management

check netcapaciteit/netcongestie Vergunningprocedure indienen SDE aanvraag O&M contract voorbereiden alle parameters BuCa definitief

check eerste buca/indicatief ontwerp Indicatieve tekening Vermogen verzekering/brandweer Contracten met opschortende vw

aanvraag parameters BuCa Definitieve businesscase

LOI grondeigenaar Netaansluiting YPC studie en Technical DD Juridische toets

Huurovereenkomst grondeigenaar Aanvraag offerte netaansluiting Grondonderzoek/stabiliteit Aanvraag bij financier

reserveren capaciteit

Check LEC

Overeenkomst LEC



Collectief zonnedak

Hoe werkt het?
• Inwoners investeren samen in een zonnepaneleninstallatie op gebouw in de omgeving

• Handig wanneer je:

 - geen eigen dak hebt

 - je dak niet geschikt is 

 - je iets meer rendement uit spaargeld wil

• Leden van energiecoöperatie → uit postcodegebied 

• Coöperaties maken gebruik van SCE- subsidieregeling

• Inkomsten energiecoöperatie: subsidie en opbrengsten uit verkoop van stroom

• Kosten energiecoöperatie: terugbetaling lening (leden en/of bank), verzekeringskosten, belasting 

(optioneel: voorbeeld businesscase)

• Maar…



Stappen in het kort

 Dak: viavia, als dakenjager, via dakentool provincie

 Leden: flyers, advertentie, voorbeeld https://enschede-energie.nl/projecten/

 Verzekeringen: scope-12 keuring, risico’s (avb, bestuur, leden, panelen)

 Financien: https://www.energiefondsdrenthe.nl/energie-lening-maatschappelijk , zelf inleggen

 Enexis: afstand, nieuwe aansluiting, meeliften op grootverbruik

 Belasting: ec, opbrengst leden, kom naar de kennissessie KEI 7 maart

 Subsidies: oprichten ec, starten project, uitvoeren project

https://enschede-energie.nl/projecten/
https://www.energiefondsdrenthe.nl/energie-lening-maatschappelijk




Stappenplannen

 https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/een-cooperatief-zonnedak-realiseren-in-5-

belangrijke-stappen

 https://energiesamen.nu/pagina/39/postcoderoossubsidie-sce

 Via andere energie coöperaties die al een opwek installatie hebben 

https://www.hieropgewekt.nl/initiatieven/drenthe

https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/een-cooperatief-zonnedak-realiseren-in-5-belangrijke-stappen
https://energiesamen.nu/pagina/39/postcoderoossubsidie-sce
https://www.hieropgewekt.nl/initiatieven/drenthe


Energie VanOns

• Coöperatieve Elektriciteitsmaatschappij: geen winstoogmerk

• Opbrengsten vloeien zoveel mogelijk terug naar de coöperaties

• Lokale energiecoöperaties zijn onze lokale energieproducenten

• 100% groene stroom uit eigen buurt

https://energie.vanons.org/



Vragen?

 Meer advies nodig?

 Benader ons!

 info@drentsekei.nl

 085-0688714

mailto:info@drentsekei.nl

