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Steeds meer mensen willen onafhankelijk zijn van
fossiele brandstoffen. Daarom richten zij 'groene'
energiecoöperaties op. 'Het is een breed Europees
verschijnsel, waarbij we nog maar aan het begin staan.'
Amersfoort Bezoekers van de Amersfoortse Ikea kregen
maandag een foldertje in de hand gedrukt van de
Amersfoortse energiecoöperatie Eemstroom.
Of ze lid willen worden, en zo willen meehelpen
'verantwoorde energie-initiatieven in de stad op te zetten',
is de vraag van de coöperatie. Eemstroom is deze week
van start gegaan en wil met een vierweekse campagne
zoveel mogelijk leden werven. Hoe meer mensen, hoe
eerder Eemstroom een duurzame en lokale economie kan
realiseren, is het idee. 'Lokale verbinding als motor voor
duurzaamheid, daar gaat het bij ons om', zegt
Eemstroom-voorzitter Lex Mellink. Hij legt uit dat de
coöperatie collectief groene energie inkoopt bij Eneco.
Dat zorgt voor een lagere prijs. Het bespaarde geld wordt
vervolgens
geïnvesteerd
in
lokale
duurzame
energieprojecten zoals windmolens, zonnepanelen en
biomassa-energiecentrales. 'Leden mogen zelf beslissen
waaraan het geld besteed wordt', vertelt Mellink.
Eemstroom wil ook het Amersfoortse bedrijfs- en
verenigingsleven betrekken bij de investeringen in groene
energie. 'Daarnaast spannen we ons in om met tips en
adviezen energie te besparen.' Eemstroom is niet de enige
lokale of regionale energiecoöperatie. Zo verenigt
Zuidenwind in Limburg mensen om samen te investeren
in projecten voor duurzame energie, zoals windturbines.

De Noordhollandse Energie Coöperatie levert duurzaam
opgewekte stroom uit Noord-Holland en wil daarnaast
duurzame energie in de provincie stimuleren en
realiseren. En de landelijke coöperatie De Windvogel
bezit zes windturbines die deels door leden zijn
gefinancierd. Ze streven naar een landelijke duurzame
energievoorziening. 'Er zijn in Nederland zeker
driehonderd van dit soort initiatieven', schat hoogleraar
milieu en beleid Pieter Leroy. Voor de Radboud
Universiteit Nijmegen werkt hij, samen met een collega,
aan een inventarisatie. De duurzame projecten bestaan in
allerlei vormen. 'Er zijn burgers die onderling
samenwerken, of juist met de overheid en
energiebedrijven. Ook zijn er mensen die zelf een
bedrijfje beginnen', somt hij op. 'Het is nog te vroeg om
te beoordelen welke vorm het meest succesvol is.' grip
'Mensen willen niet meer afhankelijk zijn van fossiele
brandstoffen en proberen meer grip krijgen op de grote
energieleveranciers. Daarom worden dit soort coöperaties
opgericht', denkt Mellink van Eemstroom. Hoogleraar
Leroy zegt dat de Europese bevolking zich ervan bewust
is dat de huidige consumptie en productie van elektriciteit
niet zo kan doorgaan als nu het geval is. Maar grote
onzekerheid door ontwikkelingen in de markt en de
politiek maakt volgens hem dat ze zelf iets willen doen.
'Sinds 2000 is het duurzame beleid van de overheid een
soort jojo', zegt Leroy. 'Nu eens was er een minister die
besloot subsidie te geven voor bijvoorbeeld
zonnepanelen, dan weer kwam er een minister die al die
aandacht voor duurzaamheid een linkse hobby vond.
Door zo te zigzaggen heeft de politiek fout beleid
gevoerd. Energiebedrijven begonnen toen met groene
stroom. Zij hebben het probleembesef als het ware
aangewakkerd. Tegelijkertijd speelt mee dat de Europese
energiemarkt geliberaliseerd is. Veel Nederlandse
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energiebedrijven zijn overgenomen door buitenlandse
spelers.' Leroy verwacht meer lokale duurzame
initiatieven. 'Het is een breed Europees verschijnsel,
waarvan we nog maar aan het begin staan.' Dat heeft
volgens hem naast eerder genoemde redenen ook te
maken met de groeiende expertise van mensen. 'Mensen
weten elkaar steeds beter te vinden en wisselen onderling
ervaringen uit.' zekerheid Wat betekent de oprichting van
regionale
energiecoöperaties
voor
grote
energiebedrijven? 'Het is te vroeg om te stellen dat
energiebedrijven straks verdwijnen', vindt Leroy. 'Het
overgrote deel van het energieverbruik komt voor
rekening van de industrie. Die wekken zelf energie op,
maar betrekken deze ook van grote energiebedrijven. Aan
die vraag kan Amersfoort niet voldoen.' De hoogleraar
constateert dat energiebedrijven zich juist aanpassen om
samen met burgers op zoek te gaan naar alternatieve
energie. 'Wij zijn blij met de samenwerking met Eneco,'
zegt Lex Mellink van Eemstroom. 'Zij geven ons
zekerheid dat we wel energie krijgen en voor een goede
prijs. Wij leveren een grote groep klanten en de kennis
om op lokaal niveau duurzame projecten te starten.' Op
den duur wil Eemstroom zelf energie gaan produceren.
'Maar ook dan zijn we nog interessant voor een grote
maatschappij, want Eneco kan in onze projecten
investeren. Dankzij het rendement verdienen zij geld.'
'Wij juichen de oprichting van coöperaties toe,' beaamt
woordvoerder Marcel van Dun van Eneco. 'Het is een
ontwikkeling die niet te stoppen is en dan kun je er beter

op inspelen. Wij vinden duurzaamheid, decentralisatie en
samenwerken erg belangrijk.' Eneco ziet, zegt Van Dun,
zijn taak veranderen van klassieke energieleverancier
naar een faciliterende rol: 'Dus advies en ondersteuning
met bijvoorbeeld zonnepanelen plaatsen en onderhouden'.
&lt; Jan Pieter Rottier nd.nl/binnenland beeld novum /
Bert Westendorp Samen investeren in een windmolen
Even buiten Medemblik staat de grootste windmolen van
Nederland. Met een tiphoogte van 198 meter is het tevens
het grootste type windturbine van Europa. euforie
zonnepanelen
Duitsland
afremmen
De
Duitse
EU-commissaris Günther Oettinger vindt dat er
overdreven veel zonnepanelen in Duitsland staan.
'Duitsland is niet echt een zonnig land. Toch staat de helft
van alle zonnepanelen in Duitsland.' Op een
partijbijeenkomst, zaterdag in Münsingen, zei hij daarom
dat deze 'euforie' moet worden afgeremd. In Duitsland
wordt bijna een kwart van alle elektriciteit duurzaam
geproduceerd. Sommige kolen- en gasgestookte centrales
dreigen onrendabel te worden. De overheid wil volgens
de NOS niet dat ze worden gesloten, om er zeker van te
zijn dat er ook 's winters voldoende stroom is.
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