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• verduurzaming energievoorziening

• meer (lokaal) zelfvoorzienend

• minder afhankelijk van de 
‘energiereuzen’

• bevordering binding tussen de leden

• gezamenlijk inkopen

• ervaring opdoen

• ….

2Doelen energie-coöperaties

locale initiatieven (bron: hieropgewekt.nl)



“…Citizens can join in “energy communities”, 
pooling their energy, and benefit from 
incentives for renewable energy production.”

• Twee rechtsvormen (CEC/REC)

• vrijheid om te starten en mee te doen

• recht om energie op te wekken, te 
gebruiken, op te slaan en te verkopen

• recht om onderling energie uit te wisselen

• Toegang tot alle energiemarkten, eerlijke 
positie t.o.v. overige marktspelers

3Clean Energy Package
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24h prognose

dynamisch nettarief

0,01 €/kWh

0,05 €/kWh

0,25 €/kWh

€

€

€

25x



energieprijs
(op basis van 3000 kWh/j)

netwerktarief
(standaard)

netwerktarief
(gridflex)

energie
levering

belasting 
en BTW

machinewas (1kWh) € 0,06 € 0,01 € 0,05 € 0,25 € 0,10 € 0,07

gemiddelde dag (10 kWh) € 0,63 € 0,10 € 0,50 € 2,50 € 0,96 € 0,72

laadbeurt auto (50 kWh) € 3,17 € 0,50 € 2,50 € 12,50 € 4,82 € 3,60

jaarverbruik (3000 kWh) € 190 € 30 € 150 € 750 € 289 € 215

€ € €



• duurzame opwek

• betrouwbaar

• betaalbaar

• coöperatief?

• Lokaal?

• Zelfvoorzienend?

Net op groen?

Balans:



Energie coöperatie 
“De Biotoop” i.o.

oprichtingsvergadering 
3 oktober 2019

Haren

8Net op groen!



9Routekaart Communities

• Groepsvorming

• Investering

• Collectieve inkoop PV 

• zonneweide of windmolen

• Postcoderoosproject

• Gezamenlijke warmtevoorziening 
(warmtenet, WKO, groen gas)

• Energiedata delen → inzicht en besparing

• Installeren EMS → realtime inzicht en sturing

• benutten flexibiliteit 

?
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inzicht en bewustwording1

7 mogelijke diensten

investeren in (gezamenlijke) assets2

zelflevering duurzame energie3

peer-to-peer levering4

optimaliseren energiegebruik individueel5

levering van flexibiliteitsdiensten6

optimaliseren op community-niveau7



• energie monitor (EMS)

• app

• workshop

• Educatie op basisschool

• inventarisatie besparingsopties

• groepsactiviteiten gericht op 
besparing/verduurzaming

• competitie-element
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inzicht en bewustwording1

Zorgen voor energie-inzicht en bewustwording



• woningisolatie

• zon-PV op eigen daken

• zonneweide

• windmolen

Bij collectieve productie moet een 

“Power Purchase Agreement” worden 

afgesloten met een leverancier 

(of zelf leveranciers-rol invullen)
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investeren in (gezamenlijke) assets2

Collectief organiseren van isolatie en/of energie-opwek



• lokale groene energie

• onafhankelijk van de ‘energiereuzen’

• winst investeren in de 
gemeenschap

• evt. postcoderoosregeling

leveranciersvergunning nodig.

Programmaverantwoordelijkheid 

moet worden belegd

Wat doe je met tekort/overschot?
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zelflevering duurzame energie3

Levering vanuit eigen productielocatie aan de leden



• lokale opwek lokaal gebruiken

• minder gebruik van distributie-
en transportnet

Kan vanuit leverancier (stap 3), 

maar kan ook met een aparte 

boekhouding

Verdienmodel op korte termijn 

ontbreekt 
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peer-to-peer levering4

Onderlinge levering tussen leden



• minimale aansluitwaarde

• maximaal eigenverbruik 

• optimalisatie op prijsverschillen

Beperkte winst bij huishoudens 

bij huidige tariefstructuur
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optimaliseren energiegebruik individueel5

Optimalisatie energieprofiel



• balanceringsdiensten aan 
landelijke netbeheerder 
(FCR, aFRR, …)

• congestiediensten aan 
regionale netbeheerder

• flexibele energie voor 
marktpartijen

Hiervoor moet de Aggregator rol worden ingevuld. 
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levering van flexibiliteitsdiensten6

Levering van flex-diensten



• maximaal eigenverbruik 
(zelf-balancering)

• beperking collectieve 
aansluitwaarde

Eerste optie vereist een gunstig 

belastingregime (tijdsafhankelijk)

Tweede optie vereist een microgrid, 

of een speciale regeling vanuit de 

netbeheerder
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optimaliseren op community-niveau7

Optimalisatie energieprofiel





• Project wordt gedreven door de belangen van de community

• kosten en opbrengsten worden eerlijk verdeeld

• De community is eigenaar van de assets

• De community neemt gezamenlijk alle beslissingen

• Mensen worden actief betrokken

• Iedereen mag meedoen

• Lokale energiebehoefte is maatgevend voor de omvang van 
zonneweide of windmolen

[bron: Luc van Summeren - TU/e - cVPP project]

19Community - principes


