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5000 zonnepanelen voor de
binnenstad van Heerlen. Wat kunnen
we samen bereiken aan duurzaamheid,
activiteiten en inclusief zijn voor de
binnenstad van Heerlen.

ROUTE DIE WE SAMEN HEBBEN DOORLOPEN
Oktober 2019 tot maart 2020, Kennis ophalen en delen.
Een belangrijke werkvorm die we ingezet hebben zowel binnen de groep aanwezigen als ook
door inzet van mensen met specifieke kennis uit het netwerk.
De eerste die we hebben uitgenodigd was Peter Bootsma van Noorden Duurzaam. Hij heeft
ons meegenomen in de ontwikkelingen rondom het urgentiebesef en een duurzaamheids
visie ook in de context van draagvlak en de ontwikkelingen van zeggenschap en politiek.
Vanuit de “Coöperatieve Samenleving” heeft Onno Van Bekkum zijn beelden over hoe
duurzaamheid geborgd kan worden, gedeeld. Meer specifiek hoe dit te borgen is in een
energie coöperatie en waar die dan aan moet voldoen en de verbinding naar een flits
coöperatie en een gebiedscoöperatie.
.

UITLEG COÖPERATIE
Wat is een coöperatie?
Een coöperatie (voluit: coöperatieve vereniging) is een speciale vereniging die gericht is op
samenwerking en die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. Veel voorkomende
coöperaties voor ondernemers zijn de bedrijfscoöperatie en de ondernemerscoöperatie,
netwerk coöperatie en energie coöperatie.

Wat is een energie coöperatie?
De Energiecoöperatie is een coöperatie waarbij alle leden een gemeenschappelijk doel
hebben, energie opwekken en distribueren in een postcode gebied, maar ook bijvoorbeeld
sociale projecten initiëren voor het woon en leefgebied. Deze coöperatie vorm is onder meer
geschikt voor bewoners in een specifiek vooraf geduid gebied, zoals een centrum of wijkomgeving. Voor de leden van de coöperatie heeft dat als voordeel dat er één aanspreekpunt is
en dat er meer zekerheid is als het gaat over opwek en afzet van energie. Let op: leden die aan
zo’n energie coöperatie nemen deel als natuurlijke persoon, niet als rechtspersoon. De leden
hebben stemrecht binnen de coöperatie en daarnaast kunnen de leden in- en uittreden zonder
dat daarmee het voortbestaan van de coöperatie in gevaar komt. Een energiecoöperatie is ook
een geschikte vorm voor ‘kleinschalige’ samenwerkingsverbanden.

Voorbeelden van coöperatieve samenwerking

•

https://duurzaamheeg.nl

•

https://www.bommelerwaar.nl

•

http://gcrivierenland.nl

•

https://www.emec.nu

•

https://leudalenergie.nl

START VAN FASE 3
Vormgeven en uitvoeren
Deze fase kenmerkt zich door het inrichten van werkgemeenschappen: The Commons.
Deze werkgemeenschappen worden bemenst door deelnemers met een gemeenschappelijke passie en thema.
Binnen deze Commons worden de eerste doelstellingen geformuleerd voor de cooperatie. Via een platform
(bundeling) zijn de activiteiten van alle Commons te volgen. We geven samen vorm aan de te volgen lijn van
het geheel.

Uitvoeren.
We gaan samen in werkgemeenschappen, hetgeen we overeenkomen vormgeven en
uitvoeren. Hierbij gaan we regelmatig evalueren en toetsen dat we dit doen vanuit een
coöperatieve drijfveer, waarbij gekeken word naar de stoffelijke behoefte van de coöperatie. De
belangen van de leden spelen hierbij een belangrijke rol. Een programma groep zorgt voor de
juiste aanpak .

Verkennen, delen, overeenkomen.
We hebben met elkaar vormen verkend, gasten uitgenodigd zoals Peter Bootsma, Noorden
duurzaam en Onno van Bekkum, de coöperatieve samenleving. Er is een groep opgestart om
samen met Jos Simons te kijken naar de businesscase. En om het ijken van de coöperatie en de
eerste doelstelling vorm te geven. In februari jl. is hierover nog een terugkoppeling naar de
groep over geweest.

Vormgeven, uitvoeren.
Een groep kwartiermakers is opgestaan uit de laatste bijeenkomst: Jelle Dieteren, Fleur van
Hooren, Daniel Raedts, Lars Rompen. Zijn vormen nu de kwartiermakersgroep om te komen tot
de coöperatie i.o. De groep heeft een bezoek gebracht aan Notaris John Diederen om info op te
halen hoe een coöperatie in te richten en zijn nu bezig met het samenstellen van de statuten
en het reglement

Formeren van
werkgemeenschappen

DE WERKGEMEENSCHAPPEN
Organisatie
We gaan de organisatie
inrichten en het bestuur
vormen van de
coöperatie.

Financien
Het inrichten van de
financiele huishouding
van de coöperatie.

Marketing

Techniek

Campagnes op zetten,
leden werven en een
community bouwen

We zorgen dat de juiste
panelen op het goede
dak komen.

Activiteiten

Communicatie

Online en offline
communicatie wordt
ingericht

We houden alle leden
periodiek op de hoogte
van de ontwikkelingen.

VERDERE ONTWIKKELINGEN
Inrichten van de werkgemeenschappen
De kwartiermakers hebben de aandachtsgebieden benoemd waar de werkgemeenschappen
op focussen, er is een inventarisatie gemaakt om leden van de werkgroep in te delen binnen
de werkgemeenschappen. Iedere kwartiermaker neemt een werkgroep onder zijn
verantwoordelijkheid.

Gedeelde doelstellingen worden geformuleerd binnen de wekgemeenschappen.
De kwartiermakers richten een online werkgemeenschapcommunitie op (zoom) waarbij de
leden elkaar kunnen ontmoeten en werken aan de vooraf met elkaar afgesproken gedeelde
doelstellingen. De doelstellingen zijn gekoppeld aan de doelstelling van de coöperatie en
dragen bij aan de groei en borging van de coöperatie in de samenleving van de binnenstad

Doel van de coöperatie
De coöperatie stelt zich ten doel, om het project 5000 zonnepanelen voor de binnenstad van
Heerlen te borgen, waarborgt de stoffelijke behoeften van haar leden. Men ziet om naar het
bevinden van de samenleving, de binnenstad van Heerlen. De coöperatie stelt zich verder
ten doel om initiatieven die deze doelstelling onderschrijven/ te verbinden. De bedoeling
van de coöperatie is waarden gedreven voor haar omgeving.
De zeggenschap van de leden in de coöperatie is gerelateerd aan hun stoffelijke behoeften.
Het verbeteren van het welzijn van de bewoners van de Binnenstad Heerlen. De coöperatie
werkt zelfvoorzienend en heeft een inclusief karakter. Wij sluiten niemand uit.

Opbrengst door besparen op belasting
De overheid heeft om inwoners te stimuleren een regeling getroffen. Deze regeling wordt meestal de
postcode roos regeling genoemd. In deze regeling is er een vrijstelling voor energiebelasting die
gezamenlijk via zon of windenergie wordt opgewekt. Het mooie van deze regeling is dat je dat niet
hoeft te doen op je eigen dak, als je daar niet over kunt beschikken. Op het moment dat de belasting
dienst het project goedkeurt, wordt dit recht voor minimaal 15 jaar gegarandeerd. Op dit moment is
de energiebelasting ongeveer €0,122 per kilowattuur.
En door verkoop van de opgewekte energie aan een aanbieder in de Nederlandse markt, die ook het
coöperatieve model heeft en dit vastgelegd heeft in de onderliggende statuten en huishoudelijk
reglement.
Van deze opbrengsten worden de kosten van de energie coöperatie in mindering gebracht, te denken
valt aan administratie kosten, kosten voor de bank en het in stand houden van de coöperatie.

ROL VAN DE GEMEENTE HEERLEN
Ondersteuning ambtelijk van het project.
Hans van de Logt en Eric-Jan Reemers zijn verbonden aan de ontwikkelingen binnen het
project. Zij zorgen ervoor dat binnen de gemeentelijke organisatie iedere betrokken
ambtenaar op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen van het 5000 zonnepanelen project.
Verder leggen zij verbindingen met partijen om het proces verder te brengen en steunen daar
waar nodig.

Rol wethouder Charles Claessens.
Is bestuurlijk verantwoordelijk . Heeft een verantwoordelijkheid voor het duurzaamheids deel
van de uitvoering van het Urban Bidboek. Vanuit deze rol volgt hij de voortgang. Hij wordt
verder door Hans. Van der Logt geïnformeerd over de voortgang. De wethouder zorgt ook
voor mogelijke bestuurlijke verbindingen. Naar Provincie of de stadsregio Parkstad.

Rol gemeente Heerlen binnen het project.

Mogelijke samenwerking met
BTM en industriegebied ON12

Legt de verbinding met de
diverse industriekringen.
Gaat in samenwerking met
Heerlen-Duurzaam in coalliantie op zoek naar de
passende daken.
Zorgt voor de inventarisatie
van de juiste daken met de
juiste hoeveelheid
oppervlakte.

VERVOLG
01

Opstarten fase 3, mei 2020

Na evaluatie fase 2, verkregen inzichten omzetten in
kaders , mijlpalen en doelen. Dan plan maken.

Afronden fase 2, maart 2020

Met dit stuk zijn de activiteiten die in de opdracht
verwoord zijn, afgesloten

02

03

Uitvoeren fase 3, mei-december 2020

Het plan uitvoeren met stakeholders in het centrum
de coöperatie oprichten en zonnepanelen plaatsen.

CONTACT
INFORMATIE
facebook.com/companyname

06-31938738

info@lijnspel.nl
Bongerd 38
6411JM Heerlen

