PROGRAMMA LOKALE ENERGIETRANSITIE

Met collectieve kracht naar een duurzame energievoorziening!
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1. Samenvatting
Met het bestuursakkoord 'Vertrouwen op Herstel, Herstel van Vertrouwen', dat op 17 januari
2014 is ondertekend door het Kabinet, provincie en negen gemeenten, en dat is gesteund
door de NAM, is onder andere voorzien in een programma Leefbaarheid. Onderdeel van dit
programma is het stimuleren van de lokale energietransitie. Op verzoek van de Dialoogtafel
heeft de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) een Programma Lokale Energietransitie
geschreven. Hierbij zijn de meest relevante partijen betrokken.
Met de instelling van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is het Programma Lokale
Energietransitie onder zijn gezag komen te staan. De NCG heeft op zijn beurt de provincie
Groningen gevraagd het Programma Lokale Energietransitie te doen aansluiten op het provinciale Programma Energietransitie en dit tot uitvoer te brengen.
Het door de NMG geschreven programma is in nauw overleg met de uitvoerende partijen
(NMG, Grunneger Power en de Groninger Energiekoepel) aangepast op het provinciale Programma Energietransitie 2016 - 2019. Het belangrijkste resultaat is dat het programma nog
sterker aansluit op de behoefte aan gewenste ondersteuning van lokale initiatieven en dat er
substantieel meer budget beschikbaar komt voor projecten.
Voor u ligt het resultaat: een Programma Lokale Energietransitie dat aansluit op het Meerjarenprogramma van de NCG en het provinciale Programma Energietransitie.
Met de aansluiting beogen wij dat er geen dubbel werk wordt verricht, dat de betrokken partijen snel aan de slag kunnen gaan op die gebieden waar hun sterke punten liggen en waarmee synergie tussen de activiteiten ontstaat.
Dit alles met als achterliggend doel het vergroten van de leefbaarheid en het versnellen van
de energietransitie door:
- het werven en ondersteunen van lokale energie-initiatieven en
- het realiseren van energiebesparing en duurzame energieopwekking
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2. Inleiding
2.1 Context van dit programma
In het op 17 januari 2014 gesloten bestuursakkoord hebben Kabinet, provincie en negen
gemeenten, gesteund door de NAM, afspraken gemaakt over een samenhangend pakket
aan maatregelen in het aardbevingsgebied met als doel in Noordoost-Groningen de veiligheid te vergroten, de schadeafhandeling te verbeteren, de aangetaste leefbaarheid een impuls te geven en de economie een perspectief te bieden. Met het ‘programma Leefbaarheid’
krijgt de aangetaste leefbaarheid weer een nieuwe impuls. Het programma Leefbaarheid te
verdelen in drie onderdelen:





Herstructurering: Hieronder vallen de herstructureringsplannen van gemeenten om
bijvoorbeeld verloederde straten aan te pakken en/of winkelcentra op te knappen.
Regionale programma’s: Een vijftal programma’s waar zoveel mogelijk mensen uit
het aardbevingsgebied van kunnen meeprofiteren:
1. Energietransitie: Stimuleren van lokale energiecoöperaties.
2. Digitaal: Het verbeteren van internetverbindingen met breedband.
3. Dorpsvisies en Landschap: Versterking van het landschap, met speciale aandacht
voor dorpswierden.
4. Erfgoed: Herstel en herbestemming van karakteristieke gebouwen.
5. Elk dorp een duurzaam dak: Elk dorp in het aardbevingsgebied moet minimaal
één ontmoetingsplek voor bewoners krijgen.
Loket leefbaarheid: Hier kunnen (groepen) bewoners en/verenigingen een bijdragen
krijgen voor lokale projecten.

Op 9 maart 2015 heeft de Dialoogtafel besloten om de regionale programma’s verder uit te
laten werken. De Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) heeft de lead hiertoe genomen
voor het onderdeel energietransitie en heeft in samenwerking met een groot aantal partijen
een eerste versie van dit programma Lokale Energietransitie opgesteld. Dit programma is
opgesteld voor de negen aardbevingsgemeenten, te weten: Eemsmond, Delfzijl, Loppersum,
Winsum, Bedum, Ten Boer, Slochteren, Appingedam en De Marne.
In de memo die eerder door de Dialoogtafel is vastgesteld staat het volgende over het programma Energietransitie beschreven:
‘De focus ligt de eerste twee jaar op het stimuleren, organiseren en financieren van lokale
energiecoöperaties. Dit omdat de aanwezigheid van succesvolle energiecollectieven op
dorps- of wijkniveau een randvoorwaarde is voor het –als tweede stap- realiseren van decentrale energieopwekking en ‘smart grids’. Om succesvolle energiecoöperaties op te bouwen is
het nodig kennis, advies en begeleiding in het gebied te organiseren, experimenteerruimte te
zoeken binnen bestaande landelijke regelgeving en de lokale energieproductie te subsidieren. Daarbij moet samenhang met het programma van de Economic Board worden gezocht
om inspanningen zoveel mogelijk te bundelen. Combinaties van maatregelen en initiatieven
zoals de opwekking van zonne-energie via zonnepanelen in combinatie met de verwijdering
asbest lijken goede mogelijkheden te bieden.
Energietransitie maakt ook deel uit van het programma van de Economic Board. Het is van
belang dat het programma dat door de Dialoogtafel voor energietransitie wordt vastgesteld
een coproductie met de Economic Board wordt. In de Dialoogtafel van 12 januari 2015 is
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besloten vanuit het budget voor de waardevermeerdering geld te reserveren voor de procesen uitvoeringskosten van een pilot Wonen 2.0. Deze pilot zou binnen het spoor van de leefbaarheid uitgewerkt moeten worden. In het programma 'Energietransitie' moet bekeken worden in hoeverre deze pilot onderdeel van het programma moet worden of los daarvan moet
worden uitgevoerd.
Voor dit programma is in de periode 2016 - 2019 5 miljoen euro per jaar beschikbaar.
Het programma richt zich op de kracht van lokale energiecollectieven in het aardbevingsgebied. Onder een energiecollectief verstaan we een energie-initiatief dat opereert op buurt- of
dorpsniveau en streeft naar continuïteit. Met deze collectieven kan een grote transitiestap op
het gebied van energie worden gemaakt. Hierbij dient men zich echter bewust te zijn van de
eigen dynamiek binnen een collectief. Het realiseren van lokale energieopwekking/energiebesparing betreft een bottom-up beweging, die alleen gefaciliteerd en aangejaagd kan worden. Collectieven dienen de ruimte te krijgen om dit zelf vorm te geven. Een
overheid of derde partij heeft daarmee slechts beperkt invloed op de snelheid, waarin doelen
gerealiseerd kunnen worden.

2.2 Achtergrond programma Lokale Energietransitie
Onder leiding van de NMG is de eerste versie van dit programma tot stand gekomen na consultering van een programmateam en met de input van de sessie in Baflo op 20 mei 2015.
Dat programmateam bestond uit:
 LTO Noord
 Gemeenten
 Provincie Groningen
 Groninger Dorpen
 Groninger Bodem Beweging
 Woningbouwcorporaties
 Groninger Energiekoepel
 Grunneger Power
 Economic Board
 Natuur en Milieufederatie Groningen
Nadat de Dialoogtafel is opgegaan in de structuur van de Nationaal Coördinator Groningen is
het programma Lokale Energie Transitie aangepast om zo goed mogelijk aan te sluiten op
het provinciale programma Energietransitie 2016 - 2019. Dit is in de eerste maanden van
2016 gebeurd in nauw overleg tussen de provincie Groningen, Natuur en Milieufederatie
Groningen, Grunneger Power en de Groninger Energiekoepel.
Met het programma Lokale Energietransitie zoeken we aansluiting bij de bestaande structuur
en alle ontwikkelingen die reeds in gang zijn gezet. Vanuit deze basis worden de actielijnen
verder uitgewerkt en uitgevoerd. In het schema op de volgende pagina staat de positie van
het programma ten opzichte van de andere ontwikkelingen.
De omschakeling van een centrale ondergrondse fossiele energievoorziening naar een decentrale/lokale bovengrondse duurzame energievoorziening heeft een grote impact op onze
leefomgeving. Draagvlak voor deze energietransitie ontstaat alleen als Nederlanders het
belang inzien van deze omschakeling. Uit het ontstaan van de vele lokale energiecollectieven in heel Nederland blijkt dat Nederlanders dit belang daadwerkelijk erkennen, een verduurzaming van de energievoorziening toejuichen en hier ook actief aan bij willen dragen. Er
zijn echter nog veel meer collectieven nodig om ook daadwerkelijk tot een omslagpunt te
komen.
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2.3 Lokale energiecollectieven en coöperaties
Lokale energiecollectieven zijn bewonersgroepen uit een buurt of dorp, die gezamenlijk aan
de slag zijn met energiebesparing en het lokaal opwekken van duurzame energie. Het is een
zogenoemde bottom-up-beweging. Deze initiatieven zijn belangrijke ambassadeurs voor de
energietransitie.
De kracht van een bottom-up-beweging zit bij de bewoners zelf. Het succes van een bottomup-beweging kan vergroot worden door het stimuleren van de energiecollectieven met de
juiste tools en door belemmeringen weg te nemen. Met dit programma worden de randvoorwaarden geschapen voor de collectieven om hun projecten ook daadwerkelijk succesvol te
laten uitgroeien met als resultaat een bijdrage aan de gewenste energietransitie in het gebied. Daarbij dient men zich te realiseren dat deze beweging de afgelopen jaren enorm in
opmars is. Veel collectieven zitten nog in de idee- en brainstormfase en er zijn nog maar een
beperkt aantal collectieven met hele concrete projectresultaten. Bij zowel de uitvoering als de
evaluatie van dit programma dient hier rekening mee gehouden te worden.
Energiecollectieven in Groningen
In de provincie Groningen zijn enkele tientallen energiecollectieven actief. Het bekendste
collectief in de provincie Groningen is Grunneger Power. Dit collectief is actief in de stad en
de gemeenten Ten Boer en Haren. Zij heeft als doel om inwoners uit de stad energieproducent te laten worden in plaats van energieconsument. Om dit te realiseren geven zij energieadvies, leveren zij via het noordelijke energiebedrijf (NLD Energie) gas en groene stroom en
zijn zij aangesloten bij de Groninger Energie Koepel.
NLD Energie is een coöperatieve energieleverancier die op basis van een ACMleveringsvergunning vanaf 1 juli 2014 elektriciteit en gas levert. Ze zijn opgericht om de
duurzame ambitie van lokale initiatieven in het Noorden te ondersteunen en te versnellen.
Winsten van het energiebedrijf blijven lokaal behouden, doordat ze terugvloeien naar de collectieven in de noordelijke provincies. De collectieven kunnen met deze middelen investeren
in het realiseren van bijvoorbeeld duurzame energie opwekcapaciteit. De provinciale koepelcoöperaties, Ús Koöperaasje, Drentse Kei en Groninger Energie Koepel (GrEK) zijn de leden
van NLD Energie. Zij vertegenwoordigen voor NLD Energie alle aangesloten collectieven uit
de desbetreffende provincie. De GrEK is de Groningse Koepelorganisatie en bestaat sinds
eind 2013. Het is een coöperatieve vereniging waarbij lokale energie-initiatieven en ook een
paar actieve dorpsverenigingen aangesloten zijn. De koepel bevordert de oprichting van lokale coöperaties en ondersteunt die met informatie/advies en biedt hen een uitwisselingskader.
Ook in het aardbevingsgebied is een tiental collectieven actief, maar de potentie is door de
aardbevingsproblematiek vele malen groter. Collectieven voelen zich daar meer dan in andere gebieden medeverantwoordelijk voor het zoeken naar alternatieve vormen van energieopwekking. Ook pakken ze graag collectief het thema energiebesparing op. Veel woningen
in het aardbevingsgebied hebben energielabel E, F of G.
Met deze grote potentie aan energiecollectieven kunnen we in het aardbevingsgebied met
behulp van dit programma daadwerkelijk een stap maken naar een duurzame energievoorziening. Daarnaast zijn energiecollectieven ook nog eens heel belangrijk om de leefbaarheid
in het gebied te vergroten. Energiecollectieven zorgen voor lokale werkgelegenheid en samenwerking in dorpen (sociale cohesie) en buurten.
In het aardbevingsgebied zijn onder meer de volgende energie collectieven actief:
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Zonnedorpen (Leermens, Zijldijk, ’t Zand, Zeerijp)
Den Andel
Loppersum
Wirdum
Stedum
Garnwerd
Hoogelandster Energie Coöperatie
Duurzaam Menterwolde
Warffum
Ten Boer
Wagenborgen
Slochteren
Overschild

Allen hebben de eerste stappen gezet op weg naar een energie-neutrale regio. Een aantal
collectieven was al actief voordat het aardbevingsdossier de huidige omvang en impact kende. Anderen zijn rechtstreeks voortgekomen uit de bevingsproblematiek. Al deze initiatieven
zijn begin 2016 nog in de opbouwfase. Een aantal van deze initiatieven hebben al een verder
uitgewerkt plan en kunnen naar de uitvoeringfase toe. Een deel van deze collectieven hebben zich verenigd in (koepel)organisaties, zoals de Groninger Energiekoepel.

2.4 Bestaande organisatorische infrastructuur
Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts
In de provincie Groningen is sinds 2011 het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts actief.
De Natuur en Milieufederatie Groningen geeft samen met Groninger Dorpen uitvoering aan
dit Servicepunt. Met dit Servicepunt bieden zij collectieven met haar kennis en kunde onafhankelijke advies en ondersteuning vanaf de opstartfase. Het Servicepunt is de enige onafhankelijke partij voor lokale energie collectieven in de provincie. Ze heeft een breed netwerk
en werkt veel samen met andere partijen, waaronder Grunneger Power, Groninger Energie
Koepel, Zonnepanelendelen, de Hanzehogeschool en de RUG. Ook organiseert zij meerdere
malen per jaar bijeenkomsten over actuele thema’s, is budget beschikbaar gemaakt om startende collectieven een opstartsubsidie te kunnen geven en kunnen gevorderde initiatieven
gebruik maken van de Postcoderoospremie om hun project aantrekkelijk(er) in de markt te
zetten.
De opstartsubsidie was voor veel collectieven een eerste mogelijkheid om bijvoorbeeld een
coöperatie op te richten of een haalbaarheidsonderzoek te doen. Veel collectieven zitten op
dit moment nog in de opstartfase. Ze worden daarin vaak begeleid door ondersteunende
partijen als Stichting Samen Energie Neutraal, Buurkracht en Sameen. Een aantal initiatieven heeft inmiddels een business plan liggen en nadert steeds meer de uitvoeringsfase. Deze initiatieven hebben een aanvraag ingediend voor de Postcoderoospremie.
Energieloket
Sinds kort is in elke gemeente in de provincie Groningen een Energieloket geopend. Het
Energieloket is een digitaal loket met een helpdesk. Particulieren kunnen hier terecht met
vragen over energiebesparing en duurzame energieopwekking. Dit loket is één van de resultaten uit de afspraken, die gemaakt zijn met de VNG om uitvoering te geven aan het SER
Energieakkoord. Het loket gaat deel uitmaken van een totaal programma om de particulier te
helpen bij de klantreis om te komen tot energiebesparing/ duurzame energieopwekking in
hun huis. De coalitie van partijen - Bouwend Nederland, UNETO-VNI, SLIM wonen met
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energie, Natuur en Milieufederatie Groningen, KAW architecten en adviseurs en Stichting
KUUB - geven gezamenlijk invulling aan dit loket. De partijen beogen met deze samenwerking de vraag en het aanbod te koppelen met als doel een zelfstandige markt zonder overheidssteun op te zetten. Het streven daarbij is dat elke inwoner uit de provincie Groningen, of
het nu een particulier of een collectief is, weet waar ze terecht kan voor energiebesparing /
duurzame energieopwekking.
Kennisontwikkeling: iCOPE
Vanuit de noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe is een interreg-aanvraag
uitgegaan, iCOPE. Aan deze Interreg-aanvraag doen ook Vlaanderen, Schotland, Duitsland,
Denemarken, Zweden en Noorwegen mee. Lokale energiecollectieven in de verschillende
landen lopen aan tegen dezelfde uitdagingen: hoe maak je als collectief de realisatiestap?
De projecten en voorstellen, die onder deze aanvraag vallen, hebben allen als gemene deler:
professionalisering, lokale samenwerking en ontwikkeling van business cases. Deze aanvraag sluit goed aan bij het programma Lokale Energietransitie.
Nationaal Coördinator Groningen
In het aardbevingsgebied is de Nationaal Coördinator Groningen actief. Deze overheidsorganisatie is bezig heeft voor verschillende thema’s, waaronder energie, een meerjarenprogramma (MJP) opgesteld. Het meerjarenprogramma sluit aan op het Programma Lokale
Energietransitie. Er is verder in het aardbevingsgebied een principeakkoord bereikt tussen
acht woningbouwcorporaties, de ministeries van BzK en EZ, de NAM en Centrum Veilig Wonen over het bouwkundig versterken van 1.650 huurwoningen in de provincie Groningen. Er
is gestart met een pilot met 150 gezinswoningen uit de jaren ’60 en ’70. Als de uitvoering
goed verloopt wordt daarna verder gegaan met een grootschalige aanpak van 1.500 woningen. Naast het versterken worden de woningen ook comfortabeler en betaalbaarder omdat
isolerende maatregelen worden getroffen.
SWITCH
In het Noorden wordt ook gewerkt aan de noordelijke energieagenda SWITCH. Het programma Energietransitie sluit het meest aan bij het versnellingspad energiebesparing en
decentrale opwekking uit deze agenda. SWITCH zet dit versnellingspad uit in een drietal
deelprogramma’s: Energiebesparing, Decentrale productie en Restwarmte. De kracht van
SWITCH is dat zij bestaande regelingen en nieuwe ontwikkelingen lokaal, provinciaal en nationaal bij elkaar brengt en koppelt.

2.5 Belemmeringen
Collectieven lopen nog vaak tegen veel belemmeringen aan. Deze belemmeringen zorgen
ervoor dat collectieven de projecten niet of moeizaam van de grond krijgen. Bovendien worden bewonersgroepen hierdoor geremd bij het opstarten van een collectief. De volgende
belemmeringen zijn van invloed op het slagen van een collectief.
Gebrek aan investering bij collectieven aan de voorkant
Om als professioneel energiecollectief te kunnen functioneren is bij het nemen van de eerste
stappen een grote investering nodig in tijd en geld. Deze investering gaat zitten in bijvoorbeeld kennis- en netwerkopbouw, uitvoeren van aansprekende pilotprojecten, promotie en
marketing, en organisatieopbouw. Een collectief kan bijvoorbeeld pas een aanbod doen aan
de andere bewoners uit het dorp als de organisatiestructuur staat en er een degelijk voorstel
ligt. Bovendien kan ook pas op dat moment een beroep gedaan worden op investeringen
vanuit een revolving fund.
8

Postcoderoos- en SDE+ -regeling
Vanaf 1 januari 2014 is de postcoderoosregeling van kracht. Deze regeling regelt het fiscale
voordeel van het lokaal opwekken van bijvoorbeeld wind– of zonne-energie door coöperaties
van particulieren. Het is echter voor veel collectieven vaak moeizaam om met deze huidige
(ingewikkelde) regeling een goede business case te bouwen. Bijvoorbeeld:
- Alleen deelnemers binnen het gebied van de postcoderoosregeling mogen deelnemen aan het collectief. In het Noordoosten van Groningen is in verhouding met andere delen van Nederland een lage bevolkingsdichtheid. Het wordt daardoor lastig om
voldoende deelnemers te werven.
- Om de terugverdientijd voor een deelnemer aan een collectief aantrekkelijk, bijvoorbeeld binnen 12 tot 15 jaar, te krijgen, worden compromissen gesloten. Bijvoorbeeld:
Een boer krijgt niet betaald voor het dakgebruik of de administratie komt in handen
van een energiebedrijf. Gevolg van dit laatste punt is, dat deelnemers aan een energiecollectief voor vaak de gehele periode klant moeten worden van dit energiebedrijf.
Naast de postcoderoosregeling bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de SDE+. Via
deze regeling kan een extra vergoeding per opgewekte kWh worden aangevraagd. De SDE+
is een betrouwbare regeling, omdat de regeling voor 15 jaar zekerheid biedt. De regeling
heeft echter ook grote nadelen:
-

-

kleine zonnepanelenprojecten (kleiner dan 15 kWp – ongeveer 60 zonnepanelen) vallen buiten de regeling. SDE+ projecten dienen aangesloten te worden op een grootverbruikersaansluiting. Dit laatste punt is vaak een groot probleem bij collectieven. De
aansluitkosten en gebruikskosten voor een nieuwe aansluiting kunnen een gat in de
exploitatie slaan.
Voor de SDE+ regeling is een beperkte pot met geld beschikbaar. De kans is daardoor groot dat een collectief met lege handen komt te staan.

Geen stimulering nieuwe collectieven, slechts ondersteuning bestaande collectieven
In het aardbevingsgebied zijn nog weinig energiecollectieven actief. Zodra een aantal van
eerder genoemde belemmeringen wordt weggenomen, is de kans op het ontstaan van nieuwe collectieven groot. Deze moeten echter wel geworven worden. De huidige structuur voor
collectieven in de provincie Groningen stimuleert het ontstaan van collectieven niet, maar is
vooral aanbodgericht voor collectieven die er al zijn. Bovendien is het in dit gebied eerst nodig om met bewoners in gesprek te gaan om ze te enthousiasmeren over de mogelijkheden
een collectief te starten.
Wegvallen van de Whitelabelconstructie
Door het wegvallen van de Whitelabelconstructie is het niet meer mogelijk om een energiecoöperatie te starten die lokaal energie in- en verkoopt zonder leveringsvergunning. Een
dergelijke energiecoöperatie zorgt voor extra werkgelegenheid in een gemeenschap en heeft
bovendien een positieve business case. Winsten uit deze coöperatie kunnen ingezet worden
voor de opwekcapaciteit van duurzame energie.
Uitbalancering van het net
Huishoudens/bedrijven met eigen opwekcapaciteit leveren soms meer of minder energie dan
ze gebruiken. Datzelfde geldt voor lokale energiecoöperaties waarbinnen die huishoudens/bedrijven verbonden zijn. Het net is niet toereikend genoeg om pieken van grote hoeveelheden opgewekte energie op te vangen.
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Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de belemmeringen van grote invloed zijn
op het succesvol laten zijn van collectieven. Het is dus noodzakelijk om de belemmeringen
met dit programma voor collectieven weg te nemen.
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3. Doel en ambitie
Het doel van het programma Lokale Energietransitie is het werven en ondersteunen van lokale energie-initiatieven en het realiseren van energiebesparing en duurzame energieopwekking. Meer specifiek:
- het werven van lokale energiecollectieven in het aardbevingsgebied
- bestaande en nieuwe lokale energiecollectieven naar een hoger niveau brengen
- het ondersteunen van duurzame energieprojecten
- meer lokale duurzame energieopwekking
We willen met ondersteuning en materiaal aansluiten bij de levenscyclus (groei) van de cooperaties. Tegelijk is in sommige gevallen maatwerk nodig. Ook daar biedt dit programma de
mogelijkheden voor. Tot slot hebben we met deze aanpak ook geld beschikbaar voor investeringen in duurzame energie.
In negen actielijnen, zie hoofdstuk 4, werken we uit hoe we deze ondersteuning leveren.
De doelen zijn niet met alleen dit programma en binnen 5 jaar te bereiken. Met dit programma en de andere trajecten die op dit moment binnen het aardbevingsgebied worden uitgewerkt, kan een flinke stap gezet worden naar een energie-neutrale regio. Op deze manier
kunnen we van onze regio een Europees ‘ícoonproject’ maken.
De ambitie is om met dit programma een dekkend netwerk te krijgen aan energiecollectieven, die streven naar energieneutraliteit op gebiedsniveau waarbij de karakteristieken van
het landschap van Groningen behouden blijft. Van dit dekkend netwerk zijn uiteindelijk binnen 5 jaar een vijftal collectieven op gebiedsniveau volledig energieneutraal en hebben zij al
haar plannen gerealiseerd.
Onder een dekkend netwerk wordt verstaan dat alle bewoners in het aardbevingsgebied de
mogelijkheid hebben bij een collectief aan te sluiten. Tot het aardbevingsgebied en vallend
onder dit programma behoren de gemeenten Eemsmond, Delfzijl, Loppersum, Winsum, Bedum, Ten Boer, Slochteren, Appingedam en De Marne.
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4. Actielijnen
Vanuit het programma wordt ingezet op drie hoofdlijnen om het doel te bereiken.
Wij willen hierbij de lokale initiatieven helpen stappen te zetten naar professionalisering en
het realiseren van duurzame energieprojecten (voor hun deelnemers).
We zien coöperaties in de verschillende fase in onze provincie:
1) Initiatieffase (enthousiasme maar nog geen formele samenwerking of projecten)
2) Opbouw
(wel lokale samenwerking en de eerste projecten)
3) Professioneel (een lokale coöperatie die duurzame energieprojecten realiseert)
Gekoppeld aan de verschillende 'levensfasen' van een initiatief willen we passende ondersteuning bieden vanuit dit programma:
-

Loket: voor met name de eerste twee fasen moet er een informatieloket zijn, voor
procesmatige begeleiding en eerstelijns inhoudelijke ondersteuning
Informatiemateriaal (flyers, brochures, menukaart, stappenplan, juridische basisdocumentatie) ter ondersteuning moet beschikbaar en georganiseerd zijn
Expertteam: voor met name de tweede en derde fase moeten experts beschikbaar
zijn die complexere vragen kunnen beantwoorden en projecten kunnen ondersteunen
Coöperatieve zonnepark-ontwikkelaar
Subsidie voor collectieven
Er komt een revolverend fonds beschikbaar waaruit initiatieven/coöperaties geld kunnen lenen om projecten van de grond te krijgen

Daarnaast willen we minimaal één Smart grid project/ Pilot wonen 2.0 in het aardbevingsgebied realiseren. In de onderstaande afbeelding maken we dit gekoppeld aan de verschillende
projectfasen inzichtelijk.
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Deze cyclus ondersteunen we met de volgende actielijnen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts
Inspireren, Oprichten, Ontwikkelen en Trainen van energiecollectieven
Menukaart voor energieprojecten
Startsubsidie van (max € 10.000,-) voor startende coöperaties
Professionele ondersteuning
Coöperatieve zonnepark ontwikkelaar
Energiefonds voor leningen duurzame energieprojecten
Smart grid / wonen 2.0
Programmacoördinatie
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Actielijn 1: Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts
Waar we iets aan gaan doen
Er is in Groningen nog geen dekkend netwerk aan lokale energie-initiatieven. Wel is er enthousiasme in de samenleving om nieuwe initiatieven te starten. De mensen die iets willen
moeten gevonden en verder geholpen worden. De kennisbehoefte bij deze inwoners is groot
en veelzijdig. De initiatieven zijn erg verschillend en de kennis en begeleiding die nodig is
ook.
Hoe we dat gaan doen
Begin 2013 hebben NMG en Groninger Dorpen het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts
opgericht. Dit onafhankelijk eerste aanspreekpunt voor lokale energie-initiatieven is een uitstekend platform voor nieuwe initiatieven. We beantwoorden eerstelijns vragen en zetten
vragen die meer uitwerking en maatwerk vergen uit in ons netwerk. Daarnaast bieden we
kennis en ondersteuning, organiseren we het netwerk van lokale initiatieven en brengen ze
in contact met derden zoals overheden en bedrijven.
Hieronder een opsomming van activiteiten die het Servicepunt de komende jaren uitvoert:
1e aanspreekpunt








Initiatiefnemers komen bij ons binnen met een wens of idee die nog niet voldoende
concreet is. Wij helpen ze bij de keuzes in de oriëntatiefase.
We organiseren verschillende bijeenkomsten in de provincie voor zowel startende als
gevorderde initiatieven.
Via e-mail en telefoon nemen startende, maar ook gevorderde, initiatiefnemers contact met ons op met vragen over o.a. het opzetten van een energieproject, (financiele) regelingen en hoe ze zichzelf kunnen organiseren. Wij voorzien ze van algemene
informatie en denken met ze mee. Waar het gaat om 2de-lijns vraagstukken zetten we
ze door in ons netwerk.
Waar gewenst brengen we ze in contact met andere partijen of initiatiefnemers.
We nemen t.z.t. contact op met het initiatief over de stand van zaken en of we nog
ergens bij kunnen helpen.
Inzet netwerk NMG en Groninger Dorpen.

Ondersteunen initiatieven






Waar nodig schuiven we aan bij een projectgroep-overleg van het initiatief om eerstelijns vragen te beantwoorden en/of het initiatief te monitoren.
Desgewenst zijn we aanwezig tijdens de dorps- of buurtbijeenkomst om iets te vertellen over energiecollectieven en de mogelijkheden om een initiatief te starten.
Zodra het een stap verder gaat, richting uitwerking en professionalisering, dan verwijzen we ze door naar de GrEK of Grunneger Power.
We informeren ze over de verschillende financiële mogelijkheden, de voorwaarden
en hoe dit invloed heeft op hun plan van aanpak.
Vanuit nieuwe ontwikkelingen en/of veel gestelde vragen organiseren we in samenwerking met onze partners informatiebijeenkomsten en workshops om initiatieven
verder te helpen.

Ontwikkelen initiatieven met gemeenten


Inventarisatie kansrijke locaties voor realisatie duurzame energie met de gemeente of
regio.
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Organiseren bijeenkomsten vanuit/in samenspraak met de gemeente om met belanghebbenden kansrijke locaties in beeld te brengen en plannen verder te ontwikkelen.
Samen met andere partijen wordt een passend energieproject ontwikkeld waarbij we
zorgdragen voor voldoende participatie, draagvlak, en inpassing in de omgeving.

Organiseren netwerk








We houden de (contact)gegevens bij van alle initiatieven in de provincie die bij ons
bekend zijn. Door steekproefsgewijs initiatieven actief te vragen naar de stand van
zaken willen we meer grip houden/krijgen op het aantal initiatieven en hun activiteiten.
Om de beweging zichtbaar te maken, willen we met GrEK en GP een kaart vullen met
alle initiatieven die bij ons bekend zijn.
Vanuit de landelijke Servicepunten wordt gekeken naar de mogelijkheid voor een regionale monitor van lokale initiatieven; niet alleen bekende coöperaties, maar ook
niet-formeel georganiseerde groepen.
Tijdens de provinciale bijeenkomsten zorgen we voor voldoende netwerkmomenten
waarop initiatieven elkaar kunnen treffen. Daar is veel behoefte aan.
Naast de deskundigheid die we zelf in huis hebben, hebben we een landelijk netwerk
van bedrijven, overheden en experts die we kunnen inzetten. Niet alleen op het gebied van energie, maar bijvoorbeeld ook op thema’s als participatie, draagvlak en
landschappelijke inpassing.

Informeren en activeren gemeenten




We gaan actief het gesprek aan met gemeenten om te bespreken hoe we gezamenlijk met de inwoners energiebesparing en duurzame energie kunnen realiseren.
We informeren ze over initiatieven die plaatsvinden in hun gemeente en bespreken
wat de gemeente kan betekenen.
We organiseren bijeenkomsten waar lokale initiatieven en bestuurders/ambtenaren
kennis met elkaar kunnen maken.

Doel
Doel van de actielijn is een dekkend netwerk aan energiecollectieven met een entiteit met als
uitgangspunt dat iedere inwoner de gelegenheid heeft lid te worden van een coöperatie.
Wie dat gaat doen
De Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) ondersteunt burgers sinds 2011 bij het opzetten van lokale duurzame energie-initiatieven.
Vanuit de landelijke natuur- en milieufederatie wordt gewerkt aan een betere profilering van
de energieservicepunten, waarbij we meer gebruik kunnen maken van elkaars producten en
diensten.
De kosten




€ 77.815 aan uren inzet (790 per jaar, 3.160 voor 4 jaar: kosten € 311.260)
€ 10.000 productkosten per jaar (totaal € 40.000).
€ 87.815 totaal per jaar
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Actielijn 2: Inspireren, oprichten, ontwikkelen en trainen van energiecollectieven
Waar we iets aan gaan doen
In het aardbevingsgebied is op dit moment een tiental collectieven actief, maar de potentie is
veel groter. Alle elementen voor collectieven zijn aanwezig om een stevige rol te pakken in
de energietransitie. Daartoe zullen gemeenschappen breed moeten worden geactiveerd en
op maat moeten worden gefaciliteerd. Dat gebeurt nog onvoldoende. Nog te vaak komen
gestarte initiatieven met potentie niet of beperkt tot resultaat door gebrek aan mankracht,
specifieke kennis en/of steun uit de eigen gemeenschap.
Wat we gaan doen
In de afgelopen twee jaar is gebleken dat de combinatie van eerstelijns informatievoorziening
(Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts actielijn 1) op regionaal niveau aangevuld met actieve (maatwerk)ondersteuning van initiatieven op lokaal niveau succesvol is. Het heeft de
afgelopen jaren geleid tot een netwerk van meer dan 20 beginnende en gevorderde initiatieven in de provincie Groningen waarvan een deel (15) zich heeft verenigd binnen de Groninger Energiekoepel. Deze lijn zetten we voort. Actielijn 2 biedt lokaal , “hands on”, maatwerkondersteuning voor initiatieven. Ondersteuning in de vorm van informatievoorziening, overdracht van kennis en training. De benadering is intensief en bestaat uit het, actief, en op
structurele basis, begeleiden van individuele initiatieven. Vertrekpunt is een doorverwijzing
vanuit het Servicepunt of concrete interesse vanuit een individu of kleine groep koplopers uit
een gemeenschap.
Onderstaand een overzicht van de activiteiten die binnen actielijn 2 worden ondernomen;
1. Inspireren en activeren, met het oog op het oprichten van een (breed) collectief
 Initiëren, houden en bijwonen van keukentafelgesprekken, ALV’s e.d. waarbij interesses, behoeftes en denkrichtingen van initiatiefnemers (koplopers) nader worden afgetast.
 Houden van infoavonden lokaal (themagericht), het in samenwerking met de initiatiefnemers organiseren van informatieavonden gericht op het vergroten van bewustwording, verbreding van draagvlak in de gemeenschap (gericht op volgers) en het oprichten van een collectief.
 Het organiseren van inspiratie-bijeenkomsten/ excursies voor startende initiatieven
 Het onderhouden van contacten, individueel en algemeen. Voortgang en doorontwikkeling borgen door contacten warm te houden en naar behoefte nieuwe activiteiten te
ontplooien ( rol; aanjager/inspirator).
 Het begeleiden van een initiatiefnemer om te komen tot een collectief met een entiteit
en een (eerste) plan, dat eventueel ingediend kan worden voor subsidie en/of energiefonds.
2. Trainen
Afhankelijk van de behoefte, richting, en fase van ontwikkeling van de initiatieven worden
voor individuele collectieven trainingen en/ of workshops op maat georganiseerd. Onderstaand een indicatie van


Workshop-training Regeling verlaagd tarief. workshop met het oog op het initiëren en
realiseren van een collectieve opwekinstallatie.
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Workshop-training Schone energie-ontwerp, workshop met het oog op het bereiken
van energieneutraliteit op buurt- of dorpsniveau.
Workshop-training Governance
Workshop-training verbinden en verstevigen
Workshop-training social media. Initiatieven worden bewust gemaakt van de mogelijkheden die social media bieden bij het opzetten van een energiecollectief. De training biedt een handreiking om de kracht van social-media in te zetten ten behoeve
van het verkrijgen van draagvlak.

Bovenstaande workshops geven een indicatie en zijn gebaseerd op ervaringen uit de afgelopen jaren. Exacte invulling vindt plaats op basis van interactie met de initiatieven . De workshops/ trainingen worden ontwikkeld in het kader van actielijn 3, de menukaart.
3. Ontwikkelen
 Informatiebijeenkomst coöperatieve onderneming
 Ondersteuning visie- planvorming, het inventariseren en vertalen van individuele
denkrichtingen naar een collectieve visie of plan. Inzet methodieken reflectie RUG.
 Het adviseren (praktisch, fiscaal, financieel) en begeleiden van initiatieven bij het oprichten van een entiteit.
 Het actief organiseren van onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring tussen collectieven onderling. Initiatieven worden geclusterd naar fase van ontwikkeling.
 Begeleiding van haalbaarheidsonderzoek (pre-projectfase) gericht op het realiseren
van concrete projecten.
Bovenstaand overzicht aan activiteiten is “vraag-gestuurd” en sluit steeds nauw aan bij de
fase van ontwikkeling waarin de initiatieven zich bevinden. Hierdoor zal gedurende de looptijd van het programma een verschuiving in activiteiten plaatsvinden. Onderstaande figuur
schetst de ontwikkeling die we voor ogen hebben.

Verwachting is dat in de eerste twee jaar de nadruk ligt op bevordering, oprichten van initiatieven en het verbreden van draagvlak in gemeenschappen. Een deel van de initiatieven zal
van daaruit concrete vervolgstappen zetten. In de jaren daarna zal er meer sprake zijn van
ondersteuning van uitvoerende activiteiten, en later professionalisering. Hierbij staat het trainen en door-ontwikkelen van de initiatieven die een entiteit hebben aangenomen meer centraal. In deze fases worden initiatieven ondersteund met activiteiten gericht op het realiseren
van concrete projecten en/of ontwikkeling van hun organisatie. De praktijk heeft geleerd dat
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tussentijds ook initiatieven afhaken door onvoldoende draagvlak of het ontbreken of wegvallen van “trekkers” van het initiatief. Daarom verwachten we in totaal circa 30 initiatieven te
moeten benaderen om er na vier jaar 18 over te houden die zich hebben geprofessionaliseerd.
Globaal hebben we onderstaande doorstroming voor ogen.
Fase
Jr. / activiteit
jaar 1, 2016
jaar 2, 2017
jaar 3, 2018
jaar 4, 2019
Totaal initiatieven

Initiatieffase,
Inspireren/oprichten
18
10
2
0
30

Opbouwfase,
Trainen/ ontwikkelen
5
7
10
0
22

Professionaliseringsfase,
Trainen/ ontwikkelen
0
2
4
12
18

Doel
De wens is om de komende jaren een dekkend netwerk van energiecollectieven te laten ontstaan in het aardbevingsgebied. Onder een energiecollectief verstaan we een energieinitiatief met dekking op buurt- of dorpsniveau, dat van onderaf is georganiseerd en beschikt
over voldoende continuïteit.
Het streven is dat iedere inwoner de gelegenheid heeft lid te worden van een coöperatie. De
verwachting is dat dit neerkomt op minimaal 2 collectieven per gemeente.
Bij het resultaat van deze doelstelling ligt de nadruk op het ontstaan van een collectieve dynamiek en continuïteit. Niet direct op de hoeveelheid opgewekte energie.

Uitgangspunten
-

-

Het initiatief voor het ontwikkelen van collectieve plannen ligt bij de gemeenschap.
Begin 2016 telden de 9 aardbevingsgemeenten circa 13 beginnende en meer gevorderde initiatieven. Van deze initiatieven bevinden zich circa 8 initiatieven in een prille
oriënterende fase. Hier lopen contacten met “koplopers” maar is nog geen sprake van
een georganiseerd collectief. Circa 5 initiatieven hebben de eerste fase van ontwikkeling doorgemaakt en verkeren in een fase van opbouw waarbij de eerste projecten
worden gerealiseerd.
Collectieven worden benaderd via de bestaande sociale structuren,
Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht met de drieslag; duurzaam besparen, duurzaam opwekken, duurzaam inkopen.
Activiteiten worden geordend naar fase van ontwikkeling. Naar levenscyclus, wordt
onderscheid gemaakt in; “beginnend initiatief”, “initiatief in uitvoering” en “professionaliserend initiatief”.

Beginnend initiatief; Fase waarin bewoners worden geïnspireerd en geïnformeerd met
het oog op het vergroten van bewustzijn, het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak in de gemeenschap en het vormen van een collectief. Aansluiting wordt gezocht bij
bestaande netwerken van bijvoorbeeld een dorps-, buurt-, of woningbouwvereniging.
Initiatief in uitvoering/opbouw fase waarin ontstane collectieven worden getraind en ingrediënten vanuit de menukaart worden aangereikt om (zelf) verder richting en inhoud te
kunnen geven aan concrete plannen op het vlak van besparing, opwekking of inkoop.
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Professionaliserend initiatief; fase waarin collectieven worden getraind en ingrediënten
vanuit de menukaart worden aangereikt, met het oog op verdere bestendiging en professionalisering, van hun collectief/organisatie.

Wie dat gaat doen
Groninger Energie Koepel
Projectpartners:





Grunneger Power
Groninger Dorpen
Natuur en Milieufederatie Groningen
Groninger Bodem Beweging

De kosten
Kosten 2016-2020 / jr.
Onderdeel
Werven
Ontwikkelen
Trainen
Overig/ Algemeen
Totaal
-

Geraamde kosten in € / jr.
36.000
20.000
25.000
39.000
120.000

Op basis van gemiddeld uurtarief van €40,-

19

Actielijn 3: De menukaart

Waar we iets aan gaan doen
Geïnspireerde initiatieven/collectieven hebben behoefte aan ondersteuning bij het concreet
maken wat ze kunnen doen op het gebied van energieopwekking en –besparing en levering.
Het behalen van resultaten en het vieren van successen zijn belangrijk voor bewoners om
zich in te zetten voor een collectief. Het uitvoeren van energie activiteiten en opzetten van
deze projecten vraagt van het collectief ook dat ze zichzelf met mensen en middelen weten
te organiseren.

Wat we gaan doen
De menukaart biedt hierin een oplossing. Een collectief kan met de menukaart eenvoudig
zien welke uitdagingen er zijn en welke oplossing of aanpak hier bij past. Op deze kaart
staan resources, tools, referenties en voorbeeld (praktijk)projecten met een grote kans op
succes. De verschillende opties op de menukaart zijn voorzien van een handreiking met
daarin een stappenplan.


De menukaart met middelen en resources ken de volgende onderdelen:
o Een Toolkit (gereedschappen)
 Projectaanpak per energiethema (zon, wind, besparing, warmte, etc.)
met een stappenplan
 Bronnen/bouwstenen met relevante informatie
 De middelen en resources van de menukaart zijn uitvoerbaar
 Ze zijn duidelijk en stapsgewijs omschreven, en geordend naar fase
van ontwikkeling (moeilijkheidsgraad), zodat een collectief kan bepalen
of deze bij hun past.
o Overzicht van professionele diensten en leveranciers en consortia.
o Casestudies van succesvolle projecten (technologie en/of regelingen)
o Inzicht in de verschillende (lokale) fondsen, subsidies en regelingen en hoe
hier mee om te gaan.
o Duurzame energie/coöperatie basishandboek voor het collectief organiseren
van duurzame energie.
o Bladwijzer /leeswijzer naar overige middelen inclusief relevante nationale en
regionale organisaties (RVO, HierOpgewekt, ODE Decentraal, etc.)*

Doel
In 2017 is een menukaart opgesteld met middelen en resources die gemakkelijk opgepakt
kunnen worden door collectieven. Deze menukaart wordt jaarlijks onderhouden en aangevuld.

* Er zijn nationaal en internationaal ook bruikbare of deels bruikbare resources en middelen te vinden. Deze moeten vindbaar, begrijp en toepasbaar worden gemaakt voor onze lokale situatie. Dat betekent dus dat we deze niet
herschrijven maar beter willen benutten en toepassen.
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Wie dat gaat doen
Grunneger Power
Projectpartners:







Groninger Energie Koepel
Natuur en Milieufederatie Groningen
Groninger Dorpen
Groninger Bodem Beweging
ODE Decentraal
Hier Opgewekt

Stakeholders:





Provincie
Groningen woont SLIM
Energieloket
Woningcorporaties

De kosten
2016:

€ 100.000 werkzaamheden 1,2,3,4

2017 :

€ 50.000 werkzaamheden 1, 2 (review) 5

2018:

€ 25.000 werkzaamheden 1 en 5

2019/2020:

€ 25.000 werkzaamheden 1, 2 (review) 5 en 6

Werkzaamheden:
1.

Keuze maken/inventarisatie behoefte/nieuwe items

Bepalen welke onderdelen prioriteit hebben voor de menukaart. Zie overzicht eerste inventarisatie met een onderverdeling naar fase van ontwikkeling van het initiatief/de coöperatie. In
de jaren daarna zullen er nieuwe items op de menukaart komen gegeven nieuwe ontwikkelingen of ervaringen.
2.

Eerste uitwerken

Inzichtelijk maken wel onderdelen in welke fase zitten; al gereed (bijvoorbeeld energie advies), behoeft uitwerking/aanvulling (bijvoorbeeld postcoderoos) tot en met moet nog doorontwikkeld worden (schoon energie ontwerp ten behoeven van energie neutrale dorpen/buurten. Komen tot een eerste uitwerking.
3.

Portaal/platform/medium

Uitwerken hoe we de menukaart willen aanbieden. Welke bijdrage een portaal of ander platform levert aan toegankelijkheid en gebruik van deze kennis.
a.
Eventueel opzetten van dit portaal waarbij periodiek onderhoud, maar ook een systeem van review en waardering van de items op de menukaart door gebruikers bijdraagt aan
de kwaliteit en zelforganisatie.
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4.

Operationeel / online

Het uitwerken van een menukaart platform/structuur waarin de eerste nu al bruikbare resources en middelen een plek kunnen krijgen en gebruikt kunnen worden.
5.
Training on the job; Ons inziens gaat een menukaart pas werken in de combinatie
professionele ondersteuning en inzetten in de praktijk van activiteiten en projecten. Dus een
combinatie van training van lokale professionals/vrijwilligers (toepassen in de praktijk) en
begeleiding vanuit het programma (professionele ondersteuning).
6.

In gebruik/beheer

Zelforganisatie ondersteunen faciliteren in beheer nemen van het platform door de coöperaties zelf (stap 3a.)
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Actielijn 4: Startsubsidie voor energiecollectieven
Waar we iets aan gaan doen
In de oprichtingsfase hebben collectieven nog geen of nauwelijks middelen om stappen te
ondernemen. Om daadwerkelijk projecten te laten slagen en collectieven te laten uitgroeien
tot professionele organisaties zijn middelen nodig om een aantal eerste stappen te kunnen
nemen. Bij het nemen van de eerste stappen valt te denken aan het opzetten van een cooperatie, het doen van een haalbaarheidsonderzoek, het aanvragen van vergunningen, organiseren van een bijeenkomst voor het verkrijgen van draagvlak onder de inwoners etc.
Wat we gaan doen
Begeleiding van de startsubsidie voor energie collectieven.
-

Opstellen van de regeling
Communicatie rond de regeling
Ondersteuning van een collectief bij het opstellen van het in te dienen plan.
Het inzamelen van de aanvragen
Administratie van de binnengekomen aanvragen
Het organiseren/coördineren van het beoordelingsproces.
Evaluatie regeling

Doel
Er wordt een regeling opengesteld, die middelen beschikbaar stelt voor collectieven met ambities.
Wie dat gaat doen
De regeling wordt gecoördineerd vanuit het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts.
De kosten
Totaal 150 uur per jaar aan begeleiding, kosten € 14.775 (600 uur totaal, kosten € 59.100)
€ 100.000 subsidie per jaar (totaal € 400.000)
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Actielijn 5: Professionele ondersteuning
Waar we iets aan gaan doen
Collectieven die grotere en complexere projecten gaan ontwikkelen hebben niet alle benodigde kennis daarvoor in huis. Om de collectieven goed op weg te helpen wordt een team
aan professionals beschikbaar gesteld: denk aan kennis op het gebied van Ruimtelijk Ordening, projectfinanciering, fiscaliteit, materiaal, et cetera.
Wat we gaan doen
Grunneger Power, de GrEK, NMG (en nog een aantal partners) hebben een pool van professionals die gericht is op ondersteuning op maat voor alle aspecten van de beginnende en
zich ontwikkelende coöperatieve op duurzaamheid en energieneutraliteit gerichte entiteit. In
die pool zitten professionals met onder andere onderstaande kennis en competenties:









technische expertise
kennis fiscale zaken (zoals postcoderozen)
procesbegeleiding buurten en groepen
ontwerp van constructies
regelgeving huursector
fondsenwerving en crowdfunding
doorlichting energiebesparing
Energieprestatie advies (EPA)

Grunneger Power en de GrEK op hun beurt zullen ervoor zorgen dat het eigenaarschap van
de projecten blijft liggen bij de lokale initiatieven.
De eerstelijnshulp blijft lopen via het Servicepunt. De professionele ondersteuning waar we
het hier over hebben levert tweedelijns hulp en wordt ingezet voor:





Het organiseren van bijeenkomsten met als doel kennisoverdracht, enthousiasmeren
en het bieden van een netwerk;
Het verbinden van collectieven met organisaties en bedrijven.
Het verzamelen van kennis voor alle collectieven
Het beantwoorden van 1e- en 2e-lijns vraagstukken;

Dit team bestaat uit een samenwerking van meerdere organisaties. Dit kunnen bijvoorbeeld
de partijen uit het programmateam zijn, maar ook opleidingsinstellingen of maatschappelijke
organisaties. Er ligt een directe link naar de inzet van de Vliegende Brigade van de provincie.
De programmaleider coördineert dit.
Werkzaamheden:







Het aannemen, beantwoorden en eventueel doorzetten van de vragen
Bijhouden van een FAQ voor standaard informatie
Organiseren/verbinden netwerk collectieven
Organiseren infobijeenkomsten
Organiseren netwerk professionals en bedrijven
Partijen met elkaar in contact brengen

Het gaat dus om ondersteuning, niet om het nemen van de lead in projecten!
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Er is budget om bij de uitvoerende organisaties 2 dagen per week één expert aan te stellen.
Het kan nodig zijn om specialistische expertise in te huren bij gespecialiseerde bedrijven.
Hiervoor wordt een apart budget gereserveerd.
Doel
Een professioneel team van organisaties, dat klaarstaat om de collectieven verder te helpen
bij bepaalde vraagstukken en het opstellen van projectvoorstellen etc.

Wie dat gaat doen
Groninger Energiekoepel heeft de coördinatie. In deze actielijn gaan het Servicepunt een
nauwe samenwerking aan met professionele organisaties die van grote meerwaarde kunnen
zijn voor collectieven. Het overzicht over de projecten en de procesbewaking liggen bij Grunneger Power en de Groninger Energie Koepel.

De kosten
Gereserveerd voor:

Bedrag

Natuur en Milieufederatie

€33.000

Groninger Energiekoepel

€33.000

Grunneger Power

€33.000

Reservering specialisten

€101.000

Totaal

200.000

25

Actielijn 6: Realiseren van een coöperatieve zonnepark-ontwikkelaar
Waar we iets aan gaan doen
Veel collectieven willen aan de slag met het realiseren van zonnestroomprojecten. Deze projecten lopen uiteen van het plaatsen van panelen op een gemeenschappelijk dakoppervlak
(bijvoorbeeld lokale scholen en boerendaken) tot het aanleggen van zonneweides van meer
dan 1 hectare grondoppervlak. Kenmerkend voor alle projecten is dat burgers graag zelf willen investeren in lokale PV-projecten, maar ook dat de kennis en kunde bij burgers en gemeenten ontbreekt om grootschaligere PV/energieprojecten te ontwikkelen.
Om te komen tot realisatie van collectieve PV-projecten is het van belang dat er partijen zijn,
die zonnestroomprojecten kunnen ontwikkelen. Voor vele initiatieven staat naast verduurzaming van de energievoorziening, het vertrouwen in een transparante samenwerking en het
belang van lokale werkgelegenheid centraal. Er wordt dus gezocht naar een partij die in opdracht van lokale initiatieven zonnestroomprojecten ontwikkelt, realiseert en oplevert. De
kosten en baten hieruit dienen daarbij open en transparant verantwoord te worden en het
project moet bijdragen aan de lokale werkgelegenheid.
Wat we gaan doen
In deze actielijn wordt de business case nader uitgewerkt en een coöperatieve PVprojectontwikkelaar opgericht. Deze ontwikkelaar kan dan in het aardbevingsgebied de initiatieven helpen bij het realiseren van zonneparken en (op termijn) windparken.
Bij dit traject wordt de Economic Board nauw betrokken. Zij kunnen wellicht een rol spelen bij
het ontwikkeling van deze essentiële processen voor vernieuwing en mogelijke voorfinanciering van PV-projecten door het opzetten van een fonds. Ook wordt bij het opstellen van het
programma afstemming gezocht met Switch. Eén van de projecten van Energiesysteem 2.0
is de grootschalige uitrol van PV en de organisatie van coöperaties daartoe.
Zonneparken worden gerealiseerd vanuit de vraag van het initiatief zelf. Duidelijk moet worden welke activiteiten bij de ontwikkelaar liggen en welke bij de coöperatie.
Het gaat hierbij om zowel grond- als dakgebonden systemen. Aardbevingsbestendigheid van
de systemen is een belangrijke voorwaarde. Een aantal partijen is parallel aan het programma Lokale Energietransitie bezig met de realisatie van een coöperatief zonnepark. De output
van dit traject is een handboek, dat ingezet kan worden voor de menukaart.
Doel
Het realiseren van een coöperatieve zonneprojectontwikkelaar met een groot sociaal maatschappelijk rendement en het opstellen van een handboek voor de menukaart.
Wie dat gaat doen
Grunneger Power
Projectpartners:




Lokaal energie initiatief
Grunneger Power
Natuur en Milieufederatie Groningen

Kosten
€ 150.000 (direct gefinancierd door NAM)
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Actielijn 7: Energiefonds
Waar we iets aan gaan doen
Er zijn energie-initiatieven actief in de regio en dit zullen er als gevolg van dit programma
meer worden. Zodra zij meer omvang en vaste structuur krijgen, kunnen ze ook meer en
grotere projecten gaan realiseren. Dat vraagt wel vaak om een voorinvestering. Geld hiervoor is doorgaans niet beschikbaar.
Wat we gaan doen
Er wordt speciaal voor de 9 gemeenten in het aardbevingsgebied een fonds opgezet waaruit
energieprojecten gefinancierd kunnen worden. Het gaat hierbij om leningen, zodat ook in de
toekomst nieuwe projecten gefinancierd kunnen worden. De voorwaarden die aan deze leningen worden verbonden worden gunstig ingericht.
Doel
Meer energieprojecten van de grond krijgen.
Wie dat gaat doen
Het fonds wordt administratief ondergebracht bij de provincie. Via GrEK, NMG en Grunneger
Power worden initiatieven naar het fonds geleid.
Wat kost dat
Het fonds zal naar schatting € 2.148.000 bedragen. Hieraan zijn jaarlijks naar schatting
€15.000 beheerskosten verbonden.

Stand van zaken
De provincie Groningen richt op dit moment ook een eigen
energiefonds op. Het energiefonds van het programma dat
voor u ligt zal worden ingericht naar de structuur van het
provinciale fonds, om ontwikkelkosten te besparen. Mogelijk
zullen de voorwaarden wel iets afwijken.
Het provinciale energiefonds krijgt naar verwachting vaste
vorm voor de zomer van 2016. Het streven is dat de beide
fondsen in september 2016 geopend worden.
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Actielijn 8: Smart Grids/ Pilot wonen 2.0

Waar willen we iets aan doen?
Bij het realiseren van duurzame energieopwekking wordt het elektriciteitsnet op bepaalde
momenten zwaar belast. Het net is hier niet op berekend. Smart Grids kunnen een oplossing
bieden, omdat vraag en aanbod via innovatie op elkaar afgestemd wordt. Door vraag en
aanbod beter op elkaar af te stemmen via Smart Grids worden coöperatieleden en lokale
energiecoöperaties minder afhankelijk van de inkoop van energie van elders (en vermijden
ze de belastingen en transportkosten die daarmee samenhangen). Met deze onderlinge afstemming hangt veel technologische innovatie samen. Het is belangrijk kennis op te doen en
te experimenteren in niet alleen de bebouwde kom, maar ook het buitengebied. De Pilot Wonen 2.0 voorziet hierin

Wat gaan we doen, en hoe?
De Pilot Wonen 2.0 wordt een project over living labs, waarin slimme netten, slimme apparaten, lokale energie opwekking en de verrekening daarvan centraal staan.




Het vormgeven van het proces en ontwikkelen van een programma voor de pilot wonen 2.0
Plegen van acquisitie ten behoeve van cofinanciering
Het uitvoeren van de pilot wonen 2.0

Doel
Het starten van een project over living labs, waarin slimme netten, slimme apparaten, lokale
energie opwekking en de verrekening daarvan centraal staan.
Tussendoelstelling:
Het voorbereiden en formuleren van een door alle projectpartners gedragen aanvraag, dat in
aanmerking komt voor externe financiering, voor het starten van een Smart Grids project.

Wie gaat dat doen
De provincie Groningen initieert dit project i.o.m. GrEK, NMG en GP en bewaakt in de opzet
van de pilot de verbintenis van een bottom-up proces in deze top-down pilot.
Projectpartners








Collectieven
Enexis
GrEK
Centrum voor Veilig Wonen
Entrance
LTO
Gespecialiseerd adviesbedrijf

Stakeholders
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NCG
PowerMatching City Hoogkerk
Gemeenten

Kosten
In dit programma wordt €100.000 gereserveerd voor het voorbereiden en opzetten van dit
Smart Grids-project. Daarnaast is €100.000 uit de regeling Waardevermeerdering voor dit
doel gereserveerd door de Dialoogtafel. Dit budget staat los van de middelen die gereserveerd zijn voor het Programma Lokale Energietransitie.
De financiering vanuit alleen de Dialoogtafel is niet toereikend en daarom wordt er ook gekeken naar Europese financiering en financieringskansen die zich voordoen in de versterkingsopgave.
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Actielijn 9: Programmacoördinatie
Wat we gaan doen
De NCG heeft de provincie Groningen gevraagd om de uitvoering van het Programma Lokale Energietransitie te coördineren. Het gaat om de aansturing van de verschillende actielijnen
indien dat nodig is, en het bewaken van de samenhang binnen het programma. Daarnaast
moet de samenhang met het provinciale Programma Energietransitie en met de activiteiten
van de NCG bewaakt worden.
Het verder vormgeven van het partnerschap is een belangrijk onderdeel om te komen tot de
geformuleerde doelen binnen het Programma Lokale Energietransitie. In dit programma zijn
er vele belanghebbenden die al langere tijd met elkaar samenwerken en op het punt staan
om projecten te ontwikkelen en uit te gaan voeren. Hierin willen we aandacht besteden aan
samenwerkingsprocessen en hoe die geoptimaliseerd kunnen worden zodat de geformuleerde doelen behaald worden, liefst zo efficiënt en effectief mogelijk.
Het partnerschap is vooral van belang omdat we het volgende wil bereiken (buiten mandaat
van elke individuele organisatie):
1) de gezamenlijke agenda concreter maken en aanhouden,
2) gedeeld onderzoek naar resultaten en effectiviteit,
3) wederzijds versterkende activiteiten,
4) continue communicatie en
5) nut van een organisatie die de ruggengraat is van het programma.
Werkzaamheden
De programmaleider die door de provincie Groningen wordt aangesteld, heeft in ieder geval
als taken:















Coördinatie van activiteiten en aansturing waar gewenst
Zorgdragen voor de interne en externe communicatie
Het bewaken van samenhang binnen het programma
Bruggenhoofd naar de provincie Groningen, het provinciale Programma Energietransitie en naar de Nationaal Coördinator Groningen
Coördinatie tussen programma Lokale Energietransitie en andere ontwikkelingen/programma’s, o.a. Meerjarenprogramma van de NCG, Economic Board, waardevermeerdering, Loket leefbaarheid.
Fungeren als aanspreekpunt voor het programma in bijvoorbeeld bestuurlijke gesprekken
Zoeken naar nieuwe kansen voor het programma
Het maken van rapportages en voorbereiden van evaluaties t.b.v. bijvoorbeeld de
Stuurgroep Leefbaarheid van de Nationaal Coördinator Groningen
Bewaken van de voortgang tussen de verschillende actielijnen binnen het programma
en inhoudelijke monitoring
Aanleveren van de inhoudelijke voorgangsrapportages en de verantwoording richting
Dialoogtafel
Zorgdragen voor het projectdossier/-administratie en de verantwoording van de middelen en opdrachten aan derden, inclusief financiën
Toezicht houden op de bestedingen van de uitvoerende organisaties
Neemt de leiding in het opzetten van een partnership
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Kosten
Om dat mogelijk te maken stelt de provincie een programmaleider aan, waar jaarlijks
€100.000 voor nodig is.
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4.1 Overzicht kosten actielijnen
2016

2017

2018

2019

Tot.

1

Servicepunt personele inzet

78

78

78

78

312

1a

Servicepunt productkosten

10

10

10

10

40

2

Werven + trainen

120

120

120

120

480

3

menukaart (basismateriaal

100

50

25

25

200

4

Startsubsidie

100

100

100

100

400

4a

Subsidie procesgeld

15

15

15

15

60

5

Professionele onderst

200

200

200

200

800

6

Coöp. PV ontwikkelaar

0

0

0

0

0

7

Energiefonds

2.148

0

0

0

2.148

7a

Beheer Energiefonds

15

15

15

15

60

8

Smart grids

50

50

0

0

100

9

Programma-aansturing

100

100

100

100

400

Totaal

2.936

738

663

663

5.000
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5 Organisatie
De provincie Groningen ziet op verzoek van de Nationaal Coördinator Groningen toe op de
uitvoering van het Programma Lokale Energietransitie. Jaarlijks wordt gerapporteerd aan de
Stuurgroep Leefbaarheid van de Nationaal Coördinator Groningen. De Natuur en Milieufederatie, Groninger Energiekoepel en Grunneger Power fungeren als hoofdaannemers en voeren de taken in het veld uit. Tussen deze 4 organisaties wordt regelmatig overleg gepleegd
en het doel is een kennisnetwerk tot stand te brengen dat ter beschikking van de lokale
energie-initiatieven staat.
Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts vormt als (digitaal) platform een belangrijke hub
in het netwerk, om als eerste opvang te fungeren. Collectieven worden doorverwezen zodra
zij meer toegesneden ondersteuning kunnen vinden bij een van de andere partijen.
De actielijnen worden opgepakt door het programmateam. Voor elke actielijn uit het programma is een partij aangewezen als projectcoördinator. Deze coördinator stelt samen met
de partijen van de desbetreffende actielijn een projectvoorstel op, waarmee invulling gegeven wordt aan de actielijn. Het projectvoorstel dient te voldoen aan de kaders van de actielijnen zoals vastgesteld in dit programma. De projectvoorstellen van de actielijnen worden na
overleg tussen de uitvoerende partijen vastgesteld door de Programmaleider.
Het programma Lokale Energietransitie richt zich op de kracht van lokale energiecollectieven
in het aardbevingsgebied. Er is veel dynamiek binnen een collectief. Als ‘derde partij’ is er
een beperkte invloed op het bepalen van de snelheid in het realiseren van doelen binnen
een initiatief. Dit programma biedt de ruimte om met de dynamiek van de beweging mee te
gaan. Het is daardoor van belang tijdig te evalueren en indien noodzakelijk bij te sturen in het
programma. De uitvoerende partijen zullen daarom op wekelijkse basis contact hebben.
Indien door het team besloten wordt dat het voor het bereiken van de doelen uit het programma nodig is om bepaalde actielijnen bij te sturen, wordt de Stuurgroep Leefbaarheid
hierover geïnformeerd. Daarnaast wordt de Stuurgroep middels een jaarlijkse tussenrapportage op de hoogte gesteld. Deze rapportage geeft een overzicht van de behaalde resultaten
tot dan toe en geeft ook een doorkijk naar de activiteiten en de te verwachten resultaten in
de toekomst. Het brede programmateam wordt tweemaal per jaar geconsulteerd, en bij belangrijke mijlpalen. Dit brede team bestaat uit:








LTO Noord
Gemeenten
Groninger Dorpen
Groninger Bodem Beweging
Woningbouwcorporaties
Economic Board
Enexis

De structuur van de organisatie is verbeeld in het organogram op de volgende pagina.
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Organisatiestructuur
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6 Communicatie
Door de Programmaleider wordt voor het programma Lokale Energietransitie een communicatieplan opgesteld. Dit communicatieplan richt zich specifiek op de benodigde communicatie voor dit programma. Communicatie is belangrijk, om zoveel mogelijk mensen te binden
aan de op te richten lokale initiatieven. Ook omdat dit programma erop is gericht de leefbaarheid te vergroten en het imago van de regio te verbeteren, is het van belang om ruchtbaarheid te geven aan positieve ontwikkelingen.
Via het Servicepunt, het Energieloket, het Centrum voor Veilig wonen, de Nationaal Coördinator Groningen, het loket Leefbaarheid, regionale en lokale kranten en huis-aan-huis bladen
worden bewoners uit het gebied geïnformeerd over de mogelijkheden en kaders om met een
collectief gebruik te maken van de faciliteiten die het programma biedt. Het programma is
een onderdeel van het Programma Kansrijk Groningen van de Nationaal Coördinator Groningen en wordt dan ook meegenomen in dat communicatietraject.
Het beschikbaar komen van de subsidie voor nieuwe initiatieven is het eerste moment om
grootschalig naar buiten te treden met dit programma. De planning is om dit vóór de zomer
van 2016 te realiseren. Het openstellen van de leningen, naar verwachting september 2016,
wordt weer zo'n moment. Andere persmomenten zijn in ieder geval de oprichting van nieuwe
initiatieven en gerealiseerde projecten.
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7 Financiering
Voor dit programma is in de periode 2016-2019 in totaal 5 miljoen euro beschikbaar gesteld
door NAM, als onderdeel van het Bestuursakkoord 'Vertrouwen op Herstel, Herstel van Vertrouwen', van 17 januari 2014.
Dit bestuursakkoord geldt voor negen gemeenten (Eemsmond, Delfzijl, Loppersum, Winsum,
Bedum, Ten Boer, Slochteren, Appingedam en De Marne). In de loop van 2014 en 2015 is
duidelijk geworden dat er meer gemeenten dan deze negen zijn die getroffen worden door
aardbevingen. Dit heeft echter niet geleid tot een aanpassing van het bestedingsgebied. Dit
betekent dat de middelen (startsubsidie en leningen uit het energiefonds) uit dit programma
neerslaan in de genoemde negen gemeenten. De kennisinfrastructuur en expertise die wordt
opgebouwd, mag wel provinciebreed worden benut.
Het programma start medio 2016. Hier is in de begroting rekening mee gehouden. De beschikbare middelen zijn nog steeds verdeeld tot en met 2019, maar 2016 is als startdatum
aangehouden. Het programma loopt niet tot 2019, maar tot en met 2019. Aan het eind van
elk jaar is er een evaluatie. Indien eind 2019 budget over is worden de activiteiten gecontinueerd op de actielijnen die daar op dat moment het meest geschikt voor zijn.
In de begroting (zie 4.1) is een inschatting gemaakt van de kosten voor de verschillende actielijnen. Voor elke actielijn wordt een concreet projectvoorstel opgesteld. De uitwerking in
het projectvoorstel geeft onder meer een gedetailleerd overzicht van de kosten aan projectorganisatie, dienstverlening, ontwikkeling communicatiemiddelen, productontwikkeling, materiaal etc.
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Bijlage 1: (Materiaal-) behoefte naar fase initiatief
Fase van ontwikkeling inititiatief / cooperatie
Ontwikkelen initiatieven
Informatie gesprek
Inventarisatie bijeenkomst met inititiatiefnemers
Inspiratie bijeenkomst dorp of buurt
Dorpsvereniging 'activeren' of cooperatie oprichten
Professionaliseren cooperaties of verenigingen
Educatietraject energietransitie met kennisinstellingen
Cooperaties bijeenkomsten en kennissessies
Educatietraject empowerment voor inititieven
Workshop verbinden en verstevigen
Onderwijs en stageprojecten opzetten en begeleiden
Netwerkbijeenkomsten proffesionals en ambassadeurs
Proces nazorg en opvolging
Organisatie
Administratie en CRM
Governance lidmaatschap/statuten/bestuursfuncties
Training voor wederverkopers
Trainen bestuur, vrijwilligers en proffesionals
Algemene leden bijeenkomsten
Ledenkaarten Marketing middelen
Vaak gestelde vragen FAQ
Loket functie en website
Flyers en brochures
Financieel
(op)Start subsidie
Projectsubsidie
Investering subsidie
Energiefonds
SDE+
Waarborg- Calamiteitenfonds
Particulier advies
Basis advies, zon advies, …
Zon advies, totaal advies
Energie spreekuur (Energieloket)
Selectie/critieria voorkeursleveranciers
BTW teruggave, (fiscaal) subsidie advies
MKB/VVE-advies
Voorlichting, bijeenkomsten, technisch advies
Conform lijst particulier advies
Buurt of dorp ondersteuning
Buuurkracht collecief inspireren en opstarten
Concretiseren doel(en), organiseren beweging
Projecten
Hulp van experts (proffesionele ondersteuning)
Postcoderoos aanpak en draaiboek
Collectieve inkoop actie besparen of pannelen
Marktintroductie duurzaame technologie
Cooperatieve ontwikkelaar
Testopstelling duurzame techniek met Entrance
Energie Neutrale dorpen en buurten
Kennis over collectief opwekken en besparen
Huren met zon; collectief opwekken sociale huurwoningen
Stappenplan energie neutraal voor Gemeenten
Stappenplan energie neutraal voor dorpen en buurten
Onderzoek Rug naar motivatie en drijfveren
Schone energie ontwerp met Stichting SEN

Fase0
x
x
x
x
x

Fase1

x

x
x
x
x

Fase2

Fase3

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
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x
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x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
37

