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Onderwerp Statenbrief: impuls coöperatieve energiesector in de provincie Utrecht 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
 
Aanleiding 
In het klimaatakkoord dat deze zomer op hoofdlijnen is  gepresenteerd, wordt gestreefd naar duurzame projecten 
die voor 50% in eigendom komen van de lokale gemeenschap. Energiecoöperaties zijn in positie om lokale 
energie-initiatieven coöperatief te gaan ontwikkelen. De verwachting is dat voor hen de komende jaren een 
steeds grotere rol is weggelegd in de ontwikkeling van zonnevelden en windparken. De expertise en met name de 
capaciteit die de initiatieven in huis hebben is echter niet overal voldoende om deze rol op te pakken.  
 
Landelijke ontwikkelfaciliteit 
Minister Wiebes heeft aangekondigd 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van projecten met 
windenergie, zonne-energie en warmte. EZK geeft hier invulling aan via het Groenfonds. REScoopNL is een 
coöperatie van duurzame energiecoöperaties. REScoopNL selecteert, verzamelt en levert de projecten aan het 
Groenfonds. Maar om in aanmerking te komen voor het Groenfonds, moeten projecten voldoende volwassen zijn. 
Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en REScoopNL geven aan dat er behoefte bestaat aan kennisopbouw 
en inzet van experts en projectleiders die de projecten van de energiecoöperaties verder kunnen opzetten en 
uitvoeren. 
 
 
Voorgeschiedenis 
Op 21 augustus zijn er door het CDA vragen gesteld over energiecoöperaties (nummer 81D9F86A). In het 
antwoord op deze vragen is gesteld dat de provincie samen met de NMU en REScoop een plan aan het 
uitwerken is dat focust zich op het professionaliseren van energiecoöperaties en het bevorderen van 
kennisuitwisseling.  
 
 
Essentie / samenvatting: 
De portefeuillehouder Energietransitie heeft in gesprek met energiecoöperaties en NMU een aanpak ontwikkeld 
om lokale initiatieven die coöperatief zonnevelden en/of windmolens willen ontwikkelen te ondersteunen. 
Daarmee kunnen lokale energiecoöperaties versneld meer grotere duurzame energie projecten (meer dan 1 MW) 
realiseren en komen makkelijker in aanmerking voor het landelijk ontwikkelfonds van minister Wiebes. 



 

  

 

De aanpak bestaat uit drie sporen:  
 
1: Opleiden lokale actieve mensen “on the job” 
Lokale energie initiatieven in de provincie Utrecht zijn actief met tientallen duurzame energieprojecten. Veel 
komen echter niet tot realisatie doordat zij expertise en met name capaciteit missen. Spoor 1 zet hier op in en is 
gericht op de eigen projecten van de energiecoöperaties. Energiecoöperaties krijgen onder begeleiding van 
REScoopNL ondersteuning voor een aantal uren om duurzame energieprojecten verder te brengen van de 
initiatiefase naar de haalbaarheidsfase en later de realisatiefase. Lokaal actieve mensen lopen mee met 
professionele ontwikkelaars die lokale energie projecten realiseren. On the job wordt de kennis overgedragen 
naar de lokale partijen.   
 
2: Utrechtse pool van projectleiders 
Binnen spoor 2 wordt een multidisciplinair team van, voor en door de lokale energiecoöperaties in de provincie 
Utrecht opgezet. Spoor 2 richt zich op het samenwerken binnen het netwerk en het inzetten van expertise bij 
elkaar. Er zit al veel kennis en expertise bij de energie initiatieven. Dit zal daarnaast nog verder uitgediept worden 
dankzij de uitvoering van de projecten in spoor 1. Deze kennis en expertise kunnen de energiecoöperaties ook 
onderling inzetten voor het versnellen van elkaars projecten. 
 
3: Kennisopbouw / uitwisseling bij energiecoöperaties  
Binnen de eerste activiteiten zal veel kennis en expertise opgedaan worden die voor het hele netwerk van belang 
zal zijn. Het is daarom belangrijk om ook verdere kennisopbouw en kennisdeling te organiseren. Hiervoor 
benutten we de bestaande Community of Practice (CoP) Zonne-Energie van het Servicepunt Energie Lokaal.  
Daarnaast wordt een aparte CoP voor windenergie en voor uitwisseling van grote energieprojecten opgezet.  
 
Uiteindelijk levert deze aanpak binnen een jaar de volgende resultaten op: 
• Er is een netwerk opgezet van minimaal 10 professionele adviseurs/projectleiders van, voor en door 

energiecoöperaties uit de provincie Utrecht. 
• Er zijn minimaal 20 projecten (min. 1 MW) ondersteund door REScoopNL en NMU. 
• Minimaal 10 projecten zijn met deze ondersteuning op weg geholpen om gebruik te kunnen maken van 

het landelijke ontwikkelfonds (bij voorkeur voor eind 2020), waarbij het streven is dat minimaal 5 
projecten richting realisatiefase gaan.   

 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Deze aanpak draagt bij aan de door PS vastgestelde doelen in de Energieagenda 2016:  

- Toepassen windenergie met draagvlak 
- Onderzoeken ontwikkelruimte geothermie en zonnevelden 
- Versterken financiering energieprojecten 

 
 
Wettelijke grondslag 
- Artikel 158 van de provinciewet 
 
 
Financiële consequenties 
Om de lokale initiatieven / energiecoöperaties goed voorbereid te laten zijn op gebruikmaking van het landelijke 
fonds, heeft de provincie € 200.000,- beschikbaar gesteld uit het budget voor de energietransitie. 
 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Op 7 november 2018 zal de samenwerkingsovereenkomst worden ondertekent door gedeputeerde Van den Berg. 
 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze ontwikkeling 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
 
 
 
De secretaris,  
 


