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VOORWOORD 

 

Energiebedrijf voor Koggenland? 
 

De gemeente Koggenland vraagt zich af hoe zij haar inwoners en bedrijven mee kan laten profiteren van de energietransitie, in 

het bijzonder de energieopwekking, en of een eigen energiebedrijf daarbij van nut zou kunnen zijn. Deze vraag heeft ze bij 

APPM neergelegd. 

Met veel enthousiasme hebben we hier de afgelopen weken onderzoek naar gedaan, onder andere vanuit een theoretische 

beschouwing van de positionering van gemeenten ten opzichte van duurzame energie, maar ook vanuit de beschouwing van 

praktijkvoorbeelden van andere gemeenten. Daarbij hebben we het vraagstuk van verschillende kanten belicht, onder meer 

van de juridische kant, de financiële kant en de technisch-energetische kant.  

En toen kwam het coronavirus… En moesten overleggen en interviews noodgedwongen op afstand plaatsvinden. Toch menen 

we dat het eindresultaat staat. Dus presenteren we hierbij vol vertrouwen het eindrapport van dit onderzoek, waar we met veel 

plezier aan hebben gewerkt. 

 

 

Emiel Stal 

Senior adviseur 

Fleur Elderhorst 

Senior adviseur 

Alexander van den Honert 

Junior adviseur 
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1.1 Aanleiding  

Op de weg naar een duurzame en CO2-neutrale energievoorziening 

zullen in de gemeente Koggenland de komende jaren diverse initiatieven 

worden ontplooid om hernieuwbare energie, warmte en elektriciteit, op 

te wekken. Zo zullen voor de opwekking van bijvoorbeeld zonne-energie 

in de komende jaren vermoedelijk (diverse) verzoeken worden ingediend. 

 

De gemeenteraad van Koggenland heeft behoefte aan het bepalen van 

haar rol en positie ten aanzien van hernieuwbare energie, om zo aan 

bewoners en bedrijven duidelijk te maken waar en onder welke 

voorwaarden de gemeente haar medewerking verleent aan de realisatie 

van onder meer zonneparken. Hierbij is voor de raad van belang dat 

bewoners en bedrijven kunnen profiteren van opwekking van duurzame 

energie. Bijvoorbeeld door hen de mogelijkheid te geven goedkope 

elektriciteit af te nemen of door rendabel te investeren in de opwekking 

van schone elektriciteit. 

1.2 Vraagstelling en doel van dit rapport  

De gemeente heeft gevraagd de volgende twee modellen te 

onderzoeken.  

• een eigen (breed) energiebedrijf;  

• aansluiting bij een samenwerkingsverband.  

Voor het complete beeld hebben wij hier twee modellen aan toegevoegd 

die (ook) in de praktijk door gemeenten worden toegepast en een model 

dat als nul-alternatief kan gelden. 

 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wil de gemeente kunnen 

bepalen welk model voor haar het meest passend is bij haar rol in de 

energietransitie en/of voor de realisatie en exploitatie zonneparken. 

Daarvoor hebben wij onder meer de voor- en nadelen van deze 

modellen inzichtelijk gemaakt. 

1.3 Opbouw van dit rapport 

De opbouw van het rapport is als volgt: hoofdstuk 2 geeft een kader en 

relevante achtergrondinformatie, deels theoretisch en deels praktisch. In 

hoofdstuk 3 worden de vijf modellen nader uitgewerkt en specifieke 

onderwerpen uitgediept die voor dat model relevant zijn. Hoofdstuk 4 

bevat de conclusies en aanbevelingen. 
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2.1 Rollen gemeente 

Om haar doelen te bereiken kan de gemeente verschillende instrumenten 

inzetten, publiekrechtelijk en privaatrechtelijk. Deze instrumenten kunnen 

worden geclusterd in de (vier) rollen die een gemeente kan innemen: 

faciliteren, stimuleren, risicodragend participeren en ondernemen. Bij elke 

volgende rol neemt de directe invloed van de gemeente op de 

energietransitie toe. Dit wordt in de tabel op pagina 11 nader toegelicht. 

 

Als het een gemeente niet lukt haar doelstellingen te realiseren met de 

door haar gekozen rol, zijn er voor inwoners en bedrijven blijkbaar nog te 

veel belemmeringen. Om dan toch de doelstellingen te realiseren, zou de 

gemeente een zwaardere rol kunnen kiezen. 

 

Als de initiatieven meer opbrengen dan kosten, dan komen de 

meeropbrengsten rechtstreeks bij de inwoners en bedrijven terecht. Bij 

risicodragend participeren en ondernemen komt tenminste een deel van 

de opbrengsten bij de gemeente terecht. De gemeente kan deze 

vervolgens weer ten gunste van haar inwoners en bedrijven inzetten. Zijn 

er verliezen dan deelt de gemeente als ze risicodragend participeert of 

onderneemt - afhankelijk van de wijze waarop de samenwerking en 

afspraken zijn gestructureerd - (naar rato) in het verlies dan wel komt het 

gehele verlies voor haar rekening.  

 

Faciliteren 

Faciliteren houdt in dat de gemeente initiatieven vanuit haar inwoners en 

bedrijven mogelijk maakt en eraan meewerkt, maar daar geen extra 

middelen voor inzet. Faciliteren werkt als er een functionerende markt is, 

met hooguit enkele beperkte belemmeringen die de gemeente 

eenvoudig weg kan nemen, bijvoorbeeld door het delen van kennis. Bij 

faciliteren zijn de belangrijkste instrumenten: 

• sectoraal beleid; 

• ruimtelijke ordening; 

• vergunningverlening; 

• beschikbaar stellen van gronden (passief); 

• communicatie (feitelijk). 

Toetsingskader kleinschalige zonne-energie 

De gemeente Koggenland heeft een Toetsingskader 

kleinschalige zonne-energie in voorbereiding. Dit 

toetsingskader gaat vooral in op de locatie en inpassing van 

zonneparken. Een denkrichting hierin is dat de zonneparken 

maximaal 5 ha groot mogen zijn. De gemeenteraad moet 

hierover nog besluiten. 

Verder spreekt uit het concept-toetsingskader een voorkeur voor 

de betrokkenheid van de bewoners en bedrijven bij de 

ontwikkeling van zonneparken. Daarbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen draagvlak, participatie en eigenaarschap. 

Initiatieven zullen getoetst worden op welke activiteiten de 

initiatiefnemers hebben ondernomen om draagvlak, participatie 

en eigenaarschap bij bewoners en bedrijven te bereiken. Het 

concept-toetsingskader geeft hierbij geen harde ondergrens, per 

initiatief zal de gemeente moeten bezien of er voldoende is 

gedaan aan de betrokkenheid van bewoners en bedrijven. 
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Bij faciliteren loopt de gemeente geen financieel risico, maar of ze haar 

doelstellingen zal bereiken, is sterk afhankelijk van de initiatieven die 

vanuit haar inwoners en bedrijven komen.  

 

Stimuleren 

Onder stimuleren wordt verstaan het bevorderen dat inwoners en 

bedrijven de gewenste initiatieven realiseren of informatie tot zich 

nemen. Stimuleren is geschikt als de belemmeringen substantieel zijn, 

maar er niet heel veel financiële middelen nodig zijn om deze weg te 

nemen. De rol van de gemeente kan dan bijvoorbeeld zijn gericht op het 

motiveren van partijen om hun bijdrage te leveren aan de 

energietransitie, het actief delen van kennis en het samenbrengen van 

partijen (de gemeente als “aanjager”). De businesscase van de initiatieven 

moet positief zijn. Bij stimuleren zet de gemeente wel extra middelen in, 

maar dit blijft beperkt in verhouding tot de totale investering die 

benodigd is. Bij stimuleren zijn de belangrijkste instrumenten: 

• communicatie (beïnvloedend); 

• procesmanagement en -ondersteuning; 

• intentie- en samenwerkingsovereenkomsten, convenanten; 

• subsidie (van proceskosten); 

• actief beschikbaar stellen van eigen gronden; 

 
1 Een lening is een geldsom die de gemeente verstrekt en waar periodiek rente 

en aflossing over wordt voldaan. Het risico hangt samen met de 

kredietwaardigheid en de zekerheden van kredietnemer om risico’s op te kunnen 

vangen.  
2 Een garantstelling heeft niet per definitie een laag risico, uiteindelijk hangt dat 

af van de tekst van de verklaring en de voorwaarden die de gemeente hieraan 

stelt. Daarnaast werkt een garantstelling (of borgstelling) zo uit dat de gemeente 

wordt gevraagd zich garant (of borg) te stellen voor de nakoming van de rente 

• financiële instrumenten met een laag risico (zoals een lening1 of  

garantstelling2). 

 

Daarnaast zullen de instrumenten die horen bij faciliteren veelal ook 

worden ingezet. Bij stimuleren moet de gemeente meer capaciteit en 

andere middelen inzetten en loopt ze (wat) meer risico dan bij faciliteren. 

Tegelijkertijd is ze voor het bereiken van haar doelstellingen nog steeds 

sterk afhankelijk van de bereidheid van haar inwoners en bedrijven. Het 

aanbieden van geschikte gronden is daarbij wellicht de meest effectieve 

methode om initiatieven te ontlokken. 

 

Risicodragend participeren 

Bij participeren ontplooit de gemeente eigen initiatieven en/of stimuleert 

die van anderen en werkt risicodragend mee aan initiatieven van derden. 

Participeren past bij een situatie dat er wel kennis en investerings-

bereidheid bij inwoners en bedrijven is, maar er nog veel belemmeringen 

zijn, bijvoorbeeld veel risico’s of knelpunten ten aanzien van de 

financiering. Bij participeren werkt de gemeente samen met een 

(markt)partij om haar doelstellingen te realiseren of draagt zij alleen 

substantieel en risicodragend bij aan de benodigde investering.  

 

 

en/of aflossingsverplichtingen. Gaat het mis, dan wordt de gemeente 

aangesproken rente en/of aflossing te voldoen. In tegenstelling tot een garantie 

(verklaring derde) is een borgstelling geregeld in artikel 850 Boek 7, titel 14 BW 

(borgtocht). Een gemeente mag uitsluitend ter uitoefening van haar publieke 

taak een lening aangaan, middelen uitzetten (= gelden uitlenen) en garanties (of 

borgstelling) verstrekken (Wet fido art. 2).   
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Concreet zijn er twee varianten: 

1. de gemeente neemt deel in een samenwerkingsverband (publiek-

publiek of publiek-privaat) waarmee ze gezamenlijk een onderneming 

voert; 

2. de gemeente verstrekt financiële instrumenten met een hoog risico 

(achtergestelde lening3, aandelen4, etc.) aan een derde die daarmee 

een onderneming voert. 

Daarnaast kunnen de instrumenten die horen bij stimuleren en faciliteren 

nog steeds worden ingezet. 

 

Bij risicodragend participeren moet de gemeente beduidend meer 

financiële middelen inzetten en loopt ze beduidend meer risico dan bij 

stimuleren. Daar staat tegenover dat ze er vrij zeker van kan zijn dat haar 

doelstellingen worden bereikt, mits ze goede afspraken heeft gemaakt 

met of voorwaarden heeft gesteld aan de partner(s) waarmee ze 

samenwerkt. 

 

Ondernemen 

Bij ondernemen richt de gemeente een eigen bedrijf op om het initiatief 

te realiseren en te exploiteren. Ondernemen past bij situaties waarbij er 

nog onvoldoende investeringsbereidheid onder inwoners en bedrijven is, 

bijvoorbeeld omdat de risico’s nog te hoog zijn. Maar het kan ook dat 

een gemeente juist voor deze rol kiest omdat zij maximale sturing wil 

hebben en/of een versnelling in de energietransitie wil brengen. Ze heeft 

hier maximale invloed op het bereiken van haar doelstellingen: de mate 

 
3 Een achtergestelde lening is een lening waarbij de gemeente bij faillissement 

wordt achtergesteld op andere schuldeisers. De gemeente loopt hiermee een 

hoger risico (dan wanneer zij een gewone lening zou verstrekken) dat zij een 

(deel van) lening niet terugkrijgt. 

waarin, de manier waarop en met welke middelen. Zij staat hier immers 

aan het roer. Tegelijkertijd vraagt dit wel de meeste financiële middelen 

en loopt ze relatief gezien het meeste financiële risico. Het risico is mede 

afhankelijk van de activiteiten die worden ontplooid. Daarnaast is het 

risico afhankelijk van de wijze waarop de onderneming (juridisch en 

financieel) is gestructureerd. Kiest de gemeente ervoor om de 

onderneming volledig in eigen beheer te houden, zoals bij het 

Grondbedrijf en het Woningbedrijf, dan loopt ze het direct (en 

verhoudingsgewijs het grootste) risico, maar heeft ze ook het meest 

directe invloed. Als de gemeente de onderneming in een B.V. 

onderbrengt, dan loopt ze theoretisch gezien minder risico: ze kan 

maximaal het geïnvesteerde kapitaal verliezen.  

4 Bij het verwerven van aandelen neemt de gemeente een aandeel in een 

onderneming van een ander. Ze wordt hiermee dan mede-eigenaar en kan 

afhankelijk van haar stemrecht invloed uitoefenen.  

 

Doelstellingen gemeente 

De overwegingen die zijn opgenomen in de motie van 7 oktober 

2019 van de gemeenteraad van Koggenland, geven een indicatie 

van de doelen die worden beoogd met een eigen energiebedrijf, 

namelijk de inwoners en bedrijven de mogelijkheid geven:  

• goedkope elektriciteit af te nemen en 

• rendabel te investeren in de opwekking van “schone” 

elektriciteit. 

Deze doelen kunnen met verschillende rollen (in verschillende 

mate) worden bereikt 
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In de praktijk zien we echter vaak dat een overheid de eigen B.V. 

overeind houdt en eventuele tekorten aanvult. Een B.V. staat meer op 

afstand van de eigen organisatie en de politiek waardoor haar invloed 

minder direct is. 

 

Samengevat 

In onderstaande tabel is samengevat hoe de verschillende rollen scoren 

op de meest relevante criteria5: 
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Mogelijkheden voor financiële 

participatie inwoners 
+ ++ +++ ++++ 

Opbrengsten voor gemeente 0 0 ++ +++ 

Personele inzet gemeente6 0 ++ +++ +++ 

Financiële inzet gemeente7 0 + +++ ++++ 

In de volgende tabel zijn de kenmerken van de verschillende rollen nog 

eens opgesomd en in de laatste kolom zijn hierin voorbeelden in andere 

gemeenten opgenomen die ter inspiratie kunnen dienen bij het maken 

van een keuze door de gemeente Koggenland. 

 
5 Let op: meer plussen betekent “meer” en dus niet “beter” dan minder plussen. 
6 Inclusief personele inzet via gemeentelijk bedrijf 

7 Kapitaal en risico’s 
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Rol Instrumenten Invloed op Voorbeeld 

Faciliteren • Sectoraal beleid 

• Ruimtelijke ordening 

• Vergunningverlening 

• Beschikbaar stellen van gronden (reactief) 

• Communicatie (feitelijk) 

• Locatie en ruimtelijke inpassing 

energieopwekking 

• Kennis inwoners van duurzame energie 

 

Gemeente Wierden  

Stimuleren • Communicatie (beïnvloedend) 

• Procesmanagement en -ondersteuning 

• Intentie- en samenwerkingsovereenkomsten, 

convenanten 

• Subsidie (van proceskosten of voor 

onderzoek) 

• Beschikbaar stellen van gronden (actief) 

• Financiële instrumenten met een relatief laag 

risico (zoals een lening of garantstelling) 

• Houding inwoners ten opzichte van duurzame 

energie 

• Ontwikkeling van energieopwekking door 

inwoners, bedrijven en instellingen 

• Betaalbaarheid van energieopwekking 

(gebruik en investering) 

• Snelheid van ontwikkeling van 

energieopwekking 

Gemeente Haarlemmermeer 

met Tegenstroom en 

Meermaker 

Risicodragend 

participeren 

• Financiële instrumenten met een hoog risico, 

zoals aandelen kapitaal of achtergestelde 

lening 

• Een gezamenlijk bedrijf met (een) andere 

partij(en) 

 

• Ontwikkeling van energieopwekking (meer 

dan bij stimuleren) 

• Betaalbaarheid van energieopwekking 

(gebruik en investering) 

• Snelheid van ontwikkeling van 

energieopwekking  

• Inkomsten uit energieopwekking deels voor 

gemeente 

 

Ondernemen • Een eigen bedrijf • Ontwikkeling van energieopwekking (meer 

dan bij participeren) 

• Betaalbaarheid van energieopwekking 

(gebruik en investering) 

• Snelheid van ontwikkeling van 

energieopwekking 

• Inkomsten uit energieopwekking voor 

gemeente 

Gemeente Twenterand met 

Oosterweilanden 
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2.2 De energieopgave van Koggenland 

Voor het bepalen van een rol voor de gemeente in de energie-opwekking 

is onder meer relevant hoe groot het totale energiegebruik in de 

gemeente is, welke alternatieven er zijn voor warmtebronnen en 

elektriciteit en of ‘de markt’ hier al dan niet een rol in vervult 

 

Het totale energiegebruik8 in de gemeente Koggenland was (in 2017) 

2900 terajoule (TJ). De woningen waren destijds verantwoordelijk voor 

een energiegebruik van 522 TJ.9 Deze energie werd geleverd door 

elektriciteit en gas. In een aardgasvrij Koggenland in 2050 zal naar 

verwachting een ‘all-electric’ oplossing, verwarming met elektrische 

warmtepompen, de voordeligste strategie zijn.10 Dit betekent dat in 2050 

het overgrote deel van de energie voor woningen in de vorm van warmte 

uit duurzame elektriciteit wordt gehaald. Nemen we hier al bron zonne-

energie dan is de vraag welk model passend is voor de gemeente 

Koggenland bij de realisatie van een zonnepark. De omvang van een 

zonnepark speelt een rol in de keuze voor een model. Het ene model is 

meer geschikt voor een realisatie en exploitatie van een enkel zonnepark, 

het andere model past beter bij een groter aantal zonneparken. Hoeveel 

zonne-energie er uiteindelijk in Koggenland opgewekt zal (moeten) 

worden, is afhankelijk van vele factoren die grotendeels buiten de scope 

 
8 Energiemonitor Koggenland, 2019. 
9 Energiemonitor Koggenland, 2019. 
10 Startanalyse Planbureau voor de Leefomgeving. 
11 De reden om 2,3 ha te nemen hangt enerzijds samen met de wens van de 

gemeente voor kleinschalige zonneparken, anderzijds dat de investering voor de 

van dit onderzoek vallen. Om een beetje gevoel te geven bij de opgave 

drukken we het totale energiegebruik uit in aantal zonneparken.  

 

In dit rapport gebruiken we als voorbeeld een zonnepark van 2,3 ha11 (zie 

hoofdstuk 3 en de bijlage). Een dergelijk zonnepark levert gemiddeld 7 TJ 

aan energie op. Als het totale energieverbruik van alle woningen met 

zonneparken van deze omvang opgewekt zou moeten worden, dan zijn 

er (in 2050 bij gelijkblijvend energieverbruik) circa 72 zonneparken nodig 

(en moeten er dus twee per jaar in gebruik worden genomen, nog even 

los van de vraag of dit überhaupt past). 

 

Overigens werd in 2017 voor 16 TJ aan zonnestroom opgewekt in de 

gemeente Koggenland.12  

 

Nauwe afstemming met netbeheerder 

Een algemene opmerking is dat Liander beperkte netcapaciteit heeft. Dit 

werd duidelijk bij de realisatie van het kindcentrum in Avenhorn, voor de 

huisvesting van Jozefschool, Overhaal en De leveling. Liander heeft de 

gemeente aangegeven tot 2024 maar beperkt ruimte op het net te 

kunnen maken (voor opwekkingslocaties). Wil de gemeente een 

versnelling aanbrengen in de opwekking van zonne-energie dan lijkt de 

beperking hier dat aansluiting op het net (voor levering aan dat net) niet 

zomaar mogelijk is. Nauwe afstemming met de netbeheerder is hier 

cruciaal.  

elektriciteitsaansluiting van zonneparken met een vermogen tot 2 MWA circa € 

35.000 bedraagt en boven de 2 MWA vanaf circa € 230.000. 
12 Energiemonitor Koggenland, 2019. 
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Een alternatief is het realiseren van een smart grid13 met bijvoorbeeld ook 

mogelijkheden voor opslag van elektriciteit waarmee de gemeente 

minder afhankelijk is van de netbeheerder. De gemeente zou hier 

desgewenst een stimulerende rol in kunnen vervullen.  

2.3 Voorbeelden in andere gemeenten  

In tal van gemeenten zien we uiteenlopende voorbeelden van 

samenwerkingen tussen een gemeente en bewoners en bedrijven 

(ontstaan) voor de opwekking van duurzame energie. Hierna belichten 

we drie voorbeelden waar opwekking van zonne-energie centraal staat. 

In deze voorbeelden bereiken de drie gemeenten hun doelstellingen 

steeds in een andere rol. Hiermee willen we laten zien dat de 

doelstellingen van Koggenland - om “inwoners en bedrijven in de 

gemeente de mogelijkheid te geven om goedkope elektriciteit af te 

nemen en om rendabel te investeren in de opwekking van schone 

elektriciteit (…)”- via verschillende wegen bereikt kunnen worden. Welke 

rol nodig is, blijkt mede afhankelijk te zijn van de bereidheid van haar 

inwoners, bedrijven en de ‘markt’ om hierin een rol in te vervullen. Tot 

slot bespreken we ook de rol die energiecoöperaties Energie Samen en 

Energie VanOns kunnen spelen in de samenwerking tussen gemeenten, 

bewoners en bedrijven.  

 

Voorbeeld 1: Gemeente Wierden 

Gemeente Wierden had gronden verworven voor de ontwikkeling van 

een bedrijventerrein. Maar door ruim voldoende aanbod van bedrijven-

terreinen in de regio heeft ze de plannen moeten wijzigen en vervolgens 

 
13 Lokaal elektriciteitssysteem, waar vraag en aanbod (inclusief opslag van 

energie) op elkaar afgestemd zijn. 

de gronden actief aangeboden voor de ontwikkeling van een zonnepark. 

In deze gemeente was de stichting Duurzame Energie Wierden-Enter 

bezig met het opzetten van een initiatief voor duurzame opwekking van 

zonne-energie en kon zo mooi op deze plek haar plannen verwezenlijken.  

Duurzame Energie Wierden-Enter geeft invulling aan meerdere 

maatschappelijke doelstellingen: 

• 1300 van de 9532 huishoudens worden op een duurzame manier 

voorzien in hun elektriciteitsvraag; 

• groene stroom is lokaal opgewekt en wordt met korting aangeboden 

aan bewoners; 

• lokale werkgelegenheid wordt gestimuleerd omdat lokale 

ondernemers, werkzoekenden en mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt worden ingezet. 

Daarnaast kunnen bewoners risicodragend participeren, middels 

crowdfunding via Greencrowd. Doordat de initiatiefnemers die 

mogelijkheid pas beschikbaar hebben gesteld nadat het zonnepark was 

gerealiseerd, lopen deelnemers geen ontwikkelrisico (risico op hogere 

kosten, vertraging of niet doorgaan van de aanleg van het park met als 

mogelijk gevolg lager tot zelfs negatief rendement).  

 

Overigens wordt dit project als volgt gefinancierd: 85% met vreemd 

vermogen via een bank en 15% via Sunwatt B.V. die na de bouw 

maximaal 7,5% aan de deelnemers via crowdfunding overdraagt.  

 

De rol van de gemeente Wierden bestond uit het (actief) ter beschikking 

stellen van de gronden en het ruimtelijk mogelijk maken van het initiatief. 
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Het ruimtelijk beleid om een zonnepark in te passen moest nog wel 

worden ontwikkeld maar gesteld kan worden dat hier sprake is van een 

mix van een faciliterende en stimulerende rol van de gemeente Wierden. 

Faciliterend voor het behandelen van de vergunningaanvraag en het 

ruimtelijk inpassen van het zonnepark. Stimulerend vanwege het actief 

aanbieden van een grondpositie voor de ontwikkeling en exploitatie van 

een zonnepark. De inkomsten van de gemeente Wierden zijn jaarlijkse 

pacht en OZB en een eenmalige vergoeding voor leges.  

 

Betrekken we dit voorbeeld op Koggenland dan constateren we dat 

inwoners - bij een combinatie van een faciliterende en stimulerende rol 

van de gemeente - kunnen profiteren doordat ze in dit geval met korting 

stroom kunnen afnemen én financieel participeren. Dit voorbeeld laat 

zien dat een beperkte rol van de gemeente toch kan leiden tot het laten 

meeprofiteren van inwoners en bedrijven. Met een dergelijk initiatief 

zouden ook de doelstellingen van de gemeente Koggenland ingevuld 

kunnen worden, mits er vanuit de bewoners en bedrijven initiatieven 

komen. 

 

Het voordeel van energiecoöperaties is, dat zij vaak in staat zijn om 

duurzame stroom tegen lage kosten aan hun leden aan te bieden. Hier 

liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag: 

• Er bestaat geen winstoogmerk. 

• Hoe meer klanten, hoe meer de kosten gespreid kunnen worden. 

• Het personeelsbestand bestaat (voor een groot deel) uit vrijwilligers. 

• Bij een investering levert deelname in een zonneproject na de 

terugverdientijd (gemiddeld 10 - 15 jaar) financieel voordeel op. 

• Deelnemers aan een zonneproject krijgen verlaging op de 

energiebelasting (Regeling Verlaagd Tarief, ook wel 

Postcoderoosregeling, waarbij leden van een coöperatie via de 

belastingdienst vrijstelling van energiebelasting kunnen krijgen over 

de zonne- of windenergie die de deelnemers in een project 

gezamenlijk opwekken). 

 

Voorbeeld 2 Gemeente Haarlemmermeer 

De gemeente Haarlemmermeer had € 3,3 mln. beschikbaar om in 

duurzaamheid te investeren. Hierbij was de keuze om die in één 

duurzaamheidsproject te investeren, bijvoorbeeld een zonnepark, of deze 

middelen in te zetten als multiplier (hiermee investeringen uitlokken), dus 

als vliegwiel voor andere investeringen. De gemeente heeft voor dat 

laatste gekozen en een tweetal B.V.’s opgericht: Tegenstroom B.V. en 

Meermaker (Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer B.V.). De gemeente is 

van beide B.V.’s enig aandeelhouder. 

 

Tegenstroom B.V. 

De activiteiten van deze B.V. hebben betrekking op het samenbrengen 

van aanbieders van zonne-energie en afnemers van stroom en gas. 

Hiervoor werkt Tegenstroom samen met het energiecollectief: Om | 

nieuwe energie (voorheen Duurzame Energie Unie), die de 

energieleverancier is. Aangesloten zijn 35 energiecoöperaties (de 

producenten van groene stroom). Tegenstroom stimuleert hiermee 

anderen om duurzame energie op te wekken, door kennis te delen en als 

‘verkoopkanaal’ te fungeren. Tegenstroom is wederverkoper en heeft 

circa 500 klanten maar is dus formeel geen energieleverancier (dat is Om 

| nieuwe energie). 

 

Hiermee vervult Tegenstroom een stimulerende rol in de energietransitie 

en draagt ze bij aan de volgende doelen van de gemeente Haarlemmer-
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meer: lokaal opgewekte groene elektriciteit, inkoop bij de bron, lage 

overhead, lokale kennis, geen winstoogmerk, geldstroom in eigen 

gemeente houden, bewoners kans op participatie via (door hen zelf op te 

richten) coöperatie geven. 

 

Omdat de gemeente een B.V. op heeft gericht zou gesteld kunnen 

worden dat ze hiermee ondernemer is. Echter omdat de hoofdactiviteiten 

zich vooral richten op het stimuleren van initiatieven door anderen, 

vatten we het onder stimuleren. 

 

 

 

Meermaker (Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer B.V.) 

Deze zusteronderneming van Tegenstroom is een investeringsfonds en 

co-financier die voor maximaal 40% financiering verstrekt aan initiatieven 

voor innovatie en versnelling van duurzaamheid. Het is tevens een 

informatiepunt en daarmee vraagbaak, zorgt voor netwerk en 

kennisdeling. Meermaker is een sociale onderneming zonder 

winstoogmerk, net als Tegenstroom. Haar projecten dragen bij aan 

energieopwekking, -besparing en -opslag. Voorbeelden van projecten 

zijn Buurtbatterij, Slimme mobiliteit en Zon op dak van woningcorporatie 

Ymere.  

De gemeente Koggenland zou een dergelijke constructie ook voor haar 

eigen huurders (via haar eigen woningbedrijf) kunnen uitwerken.  

 

Met Meermaker vervult de gemeente Haarlemmermeer, via een B.V., een 

stimulerende rol. De B.V. verstrekt financieringen en neemt in die zin niet 

risicodragend deel (ze verstrekt geen aandelenkapitaal of achtergestelde 

lening o.i.d.). Overigens heeft de gemeente Teylingen het 

Meermakerconcept ‘geadopteerd’ en ook een Meermaker B.V. opgericht. 

Meermaker Haarlemmermeer deelt hiervoor haar kennis en verricht de 

nodige hand- en spandiensten. 

 

Voorbeeld 3 Gemeente Twenterand  

Gemeente Twenterand heeft op gronden die bedoeld waren voor de 

ontwikkeling van een bedrijvenpark Oosterweilanden, maar die door een 

overschot van bedrijventerreinen niet als zodanig ontwikkeld kon 

worden, een eigen zonnepark gerealiseerd. Hiertoe heeft de gemeente 

een B.V. Oosterweilanden opgericht, waarvan zij 100% eigenaar is, en 

waarin deze activiteiten (realisatie- en exploitatie) zijn ondergebracht. De 

gronden zijn aan de B.V. in erfpacht uitgegeven. Hier staat tegenover dat 

de gemeente inkomsten uit pacht en OZB ontvangt. De gemeente heeft 

expliciet gekozen voor een model waarin ze 100% zeggenschap heeft. 

Het zonnepark omvat 40.000 panelen, heeft een omvang van 14 ha en 

kostte circa € 14 mln. aan investering. B.V. Oosterweilanden levert de 

opgewekte stroom aan een energieleverancier, middels een zogenaamde 

Power Purchase Agreement. De gemeente is hiermee ondernemer en 

producent van zonne-energie geworden. Ze is geen energieleverancier 

Zon op dak voor Ymere 

Meermaker heeft Zon op dak voor 1100 sociale huurwoningen in de 

gemeente Haarlemmermeer van woningcorporatie Ymere mogelijk 

gemaakt. Huurders huren zonnepanelen voor € 30 per maand en 

besparen hiermee € 35 tot 40 per maand. Ymere en haar huurders 

vonden het zo’n goed project dat Ymere dit nu in alle gemeenten waar 

zij bezit heeft aan huurders aanbiedt. 
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omdat ze niet zelf de levering verzorgt aan bewoners en bedrijven. Dat 

doet de energieleverancier met wie een contract is gesloten.  

 

De exploitatie van het zonnepark wordt voor een deel bekostigd met 

SDE+-subsidie. Voor de financiering van de investering door de B.V. is 

door de gemeente bij BNG Bank een lening aangetrokken (circa € 11 

mln.) en doorverstrekt aan de B.V.  

 

De (eventuele) revenuen uit deze B.V. vloeien naar het duurzaamheids-

fonds van de gemeente, die weer voor andere duurzaamheidsdoelen 

binnen de gemeente ingezet kunnen worden. Alhoewel inwoners hier 

geen financieel aandeel kunnen nemen in het park kan gesteld worden 

dat – mits die er zijn – bewoners wel de vruchten kunnen plukken omdat 

eventuele revenuen binnen de gemeente worden ingezet. Uiteraard zou 

de gemeente er ook voor kunnen kiezen om bewoners financieel mee te 

laten participeren. Dat is de reden dat we in het samenvattende overzicht 

hieronder aangeven dat de mogelijkheden van financiële participatie 

door bewoners in een model waarin de gemeente eigenaar is van een 

zonnepark, en dus maximaal invloed kan uitoefenen hierop, groter zijn 

dan bij faciliteren (Wierden).  

 

 

 

 

 

 

 
14 Let op: meer plussen betekent “meer” en dus niet “beter” dan minder plussen. 
15 Inclusief personele inzet via gemeentelijk bedrijf 

Samengevat 

In onderstaande tabel is samengevat hoe de verschillende voorbeelden 

scoren op de meest relevante criteria14. 
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Mogelijkheden voor financiële 

participatie inwoners 
+ ++ ++ 

Opbrengsten voor gemeente 0 0 ++ 

Personele inzet gemeente15 0 ++ ++ 

Financiële inzet gemeente16 0 + +++ 

2.4 Energie Samen en VanOns 

Samenwerking tussen gemeenten en bewoners kan ook plaatsvinden met 

tussenkomst van een koepelcoöperatie zoals Energie Samen en Energie 

VanOns.  

 

Energie Samen is de landelijke koepel voor energiecoöperaties in 

Nederland met als uitgangspunt lokaal eigendom. Coöperaties die een 

lokaal project willen opstarten kunnen gebruik maken van de kennis en 

16 Kapitaal en risico’s 
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kunde van deze landelijke koepelcoöperatie. Energie Samen biedt 

projectbegeleiders aan tegen een gereduceerd uurtarief op basis van no 

cure, no pay en heeft beschikking over voorfinanciering. De kosten voor 

projectbegeleiding worden dan (inclusief opslag) opgenomen in de 

business case van het project. Bij het sluiten van de financiering betalen 

de initiatiefnemers de kosten aan Energie Samen.  

 

Energie VanOns is een energiebedrijf dat coöperaties ondersteunt bij de 

oprichting en is daarnaast ook energieleverancier. Oorspronkelijk 

opgericht door drie koepelcoöperaties van de provincies Drenthe, 

Groningen en Friesland, ondersteunt VanOns lokale coöperaties in die 

respectievelijke provincies. Sinds kort kijkt VanOns nadrukkelijk over de 

provinciegrenzen heen om hun diensten ook elders aan te bieden. 

Energie VanOns koopt lokaal opgewekte stroom in - van zowel 

coöperaties, boeren en particulieren - en levert dit terug aan de leden 

van de coöperaties. De coöperaties worden dan wederverkoper voor 75 

euro per klant per jaar. De hele gemeente kan autonoom afnemer 

worden. Het uitgangspunt van Energie VanOns is minimaal 50% lokale 

participatie in het duurzame project. Hiervoor geldt wel dat er 

voorfinanciering nodig is vanuit een gemeentelijk of provinciaal 

(revolverend) fonds.  

 

Waar Energie VanOns de energie levert en partijen ondersteunt bij het 

opzetten van een coöperatie, is Bronnen VanOns de coöperatieve 

ontwikkelaar die coöperaties ondersteunt bij het daadwerkelijk 

ontwikkelen van een zonnepark. Bronnen VanOns wordt ingeschakeld in 

opdracht van lokale energiecoöperaties en werkt nauw samen met de 

natuur en milieufederaties en lokale overheden (gemeentes, 

waterschappen en provincies). Als er lokaal geen coöperatie aanwezig is, 

werkt Bronnen VanOns samen met gemeenten om de omgeving te 

mobiliseren die een coöperatie op kunnen richten.  
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3. Drie modellen voor 

Koggenland 
 



20 

 

 

Op basis van het theoretische kader, de voorbeelden van andere 

gemeenten en financiële en juridische logica zijn de volgende vijf 

modellen denkbaar voor de gemeente Koggenland: 

• Model 1: geen eigen energiebedrijf, gemeente is faciliterend  

• Model 2: samenwerking met derden om opwekking te stimuleren, 

waarbij de gemeente: 

• alleen stimuleert 

• stimuleert en risicodragend participeert  

• Model 3: eigen energiebedrijf, gemeente als ondernemer 

• gemeente als energieproducent  

• gemeente als energieleverancier 

 

Deze modellen worden hieronder nader toegelicht en uitgewerkt. 

3.1 Model 1: Koggenland faciliteert 

Als de gemeente geen energiebedrijf opricht en ook niet participeert in 

dat van een ander, kan ze met haar faciliterende rol invulling geven aan 

de energietransitie. Ze kan middels (ruimtelijke) kaders, zoals ze 

bijvoorbeeld doet met het Toetsingskader Kleinschalige Zonne-energie, 

plekken aanwijzen waar dergelijke velden (op dak, op water of op land) 

ingepast kunnen worden. Ze is daarmee wel afhankelijk van derden of 

haar doelstellingen dan worden bereikt. 

  

Voor de wijze waarop en in welke mate bewoners worden betrokken, 

voor het creëren van draagvlak bij bewoners en hen de mogelijkheid te 

bieden financieel te participeren en te laten profiteren van eventuele 

meeropbrengsten, is het volgende relevant. 

 

 

Drie soorten van participatie kunnen worden onderscheiden.  

1. Projectparticipatie: voor het betrekken van 

inwoners/bedrijven bij realiseren van een zonnepark geldt 

een aantal wettelijke regels (m.n. Omgevingswet). 

2. Ontwerp participatie: het betrekken van bewoners om ze mee te 

laten denken over de inpasbaarheid in het landschap.  

3. Financiële participatie: bewoners de gelegenheid bieden ook 

financieel te participeren ter vergroting van het draagvlak. 

Hierbij is te denken aan korting op de energierekening, 

financieel participeren middels obligaties of crowdfunding, 

deelnemen in een coöperatie of indirect door via een afdracht 

aan een gebiedsfonds bij te dragen aan de verbetering van de 

ruimtelijke kwaliteit waarvan bewoners profiteren.  

 

Ontwerp- en financiële participatie zijn niet juridisch afdwingbaar, maar 

kan wel als insteek aan initiatiefnemers in de gemeente worden 

meegegeven. Hierbij verwijzen wij tevens naar het toetsingskader 

kleinschalige zonne-energie van de gemeente Koggenland, waarin dit 

eveneens is opgenomen.  

 

In het klimaatakkoord is afgesproken dat er sprake moet zijn van “een 

evenwichtige eigendomsverdeling in een gebied waarbij gestreefd wordt 

naar 50% eigendom van de productie van de lokale omgeving (burgers 

en bedrijven)." Dit is een algemeen streven voor 2030. Hiervan kan 

vanwege lokale project-gerelateerde redenen worden afgeweken. 

Professionele partijen willen het eigendom doorgaans graag in eigen 

hand houden.  
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Ook al is het niet juridisch afdwingbaar, in de praktijk is in goed overleg 

veel mogelijk. Zeker wanneer het lokale initiatieven betreft. De andere 

kant is wel dat gemeente Koggenland hiermee afhankelijk is van de 

bereidwilligheid van initiatiefnemers en het succes van de lokale 

initiatieven. Dus of haar doelen daadwerkelijk worden bereikt is niet 

zonder meer te zeggen.  

 

De impact op de organisatie is bij faciliteren klein. Binnen de huidige 

bedrijfsvoering en met het huidige ambtelijk apparaat zijn de 

werkzaamheden op te vangen. Een kanttekening is wel dat als het aantal 

initiatieven ineens een vlucht neemt, en de gemeente een groot aantal 

vergunningaanvragen in behandeling moet nemen, dat een uitdaging 

zou kunnen vormen.   

3.2 Model 2: Koggenland stimuleert 

Neemt de gemeente Koggenland een stimulerende rol in dan kan ze 

lokale initiatieven activeren of van de kant krijgen. De voorbeelden in 

Haarlemmermeer laten zien - en zo zijn er inmiddels nog meer mooie 

voorbeelden in Nederland - dat de doelen van de gemeente Koggenland 

hiermee prima kunnen worden ingevuld.  

 

3.2.1 Alleen stimuleren 

Ze kan hiervoor iemand vanuit haar ambtelijke organisatie aanwijzen of 

iemand aanstellen. Die neemt dan de rol op zich van procesmanager, 

ondersteuner, iemand die communiceert en actief kennis deelt, en in die 

zin meewerkt om initiatieven van de grond te tillen. Dit kan zowel in de 

 
17 Bij het geven van financiële steun dient de gemeente de regels van staatssteun 

in ogenschouw te nemen. 

initiatief- als exploitatiefase. Doorverwijzen naar een instantie, 

bijvoorbeeld Energie Samen, die deze rol vervult, kan uiteraard ook.  

De gemeente kan er ook voor kiezen om (daarnaast) middelen ter 

beschikking te stellen. In de vorm van subsidie, lening of garantie. Het 

verschil is dat bij het verstrekken van een lening de middelen weer 

terugvloeien (met rente) en als ze subsidie verstrekt (gaat ten laste van e 

exploitatie) de gemeente de gelden ‘kwijt’ is. Bij een garantie of 

borgstelling staat de gemeente garant voor de betaling van rente en/of 

aflossing van een lening aan een derde. Het risico voor de gemeente is, 

bij zowel het verstrekken van een lening als een garantie of borgstelling, 

dat als de debiteur de verplichtingen niet kan nakomen, de gemeente 

met een oninbare schuld zit dan wel wordt aangesproken op het voldoen 

van de rente en aflossingsverplichtingen. Dat betekent dat de gemeente 

haar debiteuren goed moet monitoren en voor het opvangen van de 

risico’s weerstandsvermogen moet aanhouden dan wel een voorziening 

moet treffen. 

 

Stimuleert de gemeente alleen met procesondersteuning en actieve 

kennisdeling dan is ze afhankelijk van de welwillendheid, voortvarendheid 

en het kennisniveau van lokale vrijwilligers.  

 

Enige financiële steun17 om met beperkte middelen nog meer impact 

(snelheid, vergroten van het aantal initiatieven) te kunnen maken kan dan 

een overweging zijn.  
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De gemeente Koggenland heeft zelf ook gronden in bezit. Overwogen 

kan worden (mits die gunstig liggen) om die (tijdelijk) aan te wenden 

voor de initiatieven voor opwekking van zonne-energie. Ook plassen 

zouden hiervoor kunnen worden ingezet (zon op water), of daken van 

gemeentelijk vastgoed, boerderijen of langs wegen of sportvelden, etc.  

 

Zou de gemeente kiezen voor een stimulerende rol dan vraagt dat meer 

kennis, inzet en middelen dan in een faciliterende rol. Inzet en kennis om 

hiervoor iemand (voor een aantal dagen in de week) vrij te maken of aan 

te trekken. Zou ze ook met financiële middelen willen ondersteunen, in 

de vorm van subsidie of een lening, dan vraagt dat daarnaast om budget 

en begrotingsruimte.  

 

Bij een stimulerende rol heeft de gemeente meer zicht op en kan ze meer 

sturing geven aan de lokale initiatieven. De kans dat de doelen worden 

bereikt zijn groter dan wanneer ze alleen faciliteert. 

 

Zou de gemeente Koggenland een stimulerende rol vervullen zoals 

Haarlemmermeer dat doet met Tegenstroom dan zou ze via een aparte 

entiteit als wederverkoper optreden. Ze is dan een soort makelaar tussen 

vraag en aanbod van energie, deelt kennis en jaagt initiatieven aan.  

 

Inmiddels zijn er diverse partijen in de markt die lokale coöperaties 

kunnen ondersteunen. Een eerder genoemd voorbeeld is Energie 

VanOns, die lokale coöperaties kan helpen met de ontwikkeling van 

duurzame opwek en verkoop van hun energie. Coöperaties die zich 

hierbij aansluiten, verkopen hun energie aan Energie VanOns en krijgen 

een vast bedrag per klant per jaar dat geïnvesteerd kan worden in het 

nieuwe lokale plan. De gemeente kan de ontwikkeling en verkoop van 

lokale energie stimuleren door VanOns te steunen in de voorfinanciering 

(met financiële instrumenten). Voor VanOns geldt dat coöperaties lokaal 

in de lead zijn. De coöperaties staan in nauw contact met de gemeente 

terwijl VanOns de backoffice organiseert.   

 

 

 

3.2.2 Stimuleren en risicodragend participeren   

Naast het stimuleren met kennis en geld zou de gemeente in theorie een 

financieel aandeel kunnen nemen in bijvoorbeeld een coöperatie en 

daarmee risicodragend participeren. Ons zijn echter geen voorbeelden 

bekend waar gemeenten risicodragend participeren in coöperaties. Wel 

voorbeelden waarbij gemeenten coöperaties helpen (ondersteunen met 

kennis, subsidie, lening etc). Het voorbeeld Tegenstroom en andere 

samenwerkingspartners van om | nieuwe energie (voorheen Duurzame 

Energie Unie) laten zien dat een coöperatie gevoed wordt met lokale 

middelen (obligaties of crowdfunding) naast een lening die vaak van 

provinciale of gemeentelijke fondsen afkomstig is. 

 

Zonne-energie voor niet-kunners 

Gemeente Koggenland kan ook overwegen om voor specifieke 

doelgroepen, de “niet kunners” zonne-energie mogelijk te maken. 

Een aansprekend voorbeeld is ZutphenEnergie die 6.000 van de 

20.000 zonnepanelen bereikbaar maakt voor klanten met een 

kleine beurs. Via een financiële constructie of met beperkte 

financiële middelen hebben inwoners van huurwoningen hierdoor 

toegang tot duurzame energie. 
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Het is eerder denkbaar dat een gemeente samen met een andere 

decentrale overheid (gemeente, waterschap of provincie) een 

onderneming start (een variant op model 3) en daarin dus risicodragend 

participeert. Dit ligt meer voor de hand omdat de kredietwaardigheid van 

deze partijen vergelijkbaar is en de risico’s daarmee op basis van 

gelijkwaardigheid verdeeld en gedragen kunnen worden. De financiële 

risico’s hangen samen met de rol en bijbehorende activiteiten die worden 

gekozen, de mate van financiële inbreng door partijen en de wijze 

waarop de risico’s over partijen wordt verdeeld. 

3.3 Model 3: Koggenland onderneemt  

Hierbij zijn grofweg twee varianten mogelijk. De eerste is het oprichten 

van een B.V. vergelijkbaar met Oosterweilanden waar de activiteiten 

gericht zijn op de opwekking van zonne-energie en de levering 

plaatsvindt aan het net. Hierbij realiseert en exploiteert de gemeente(lijke 

B.V.) een zonnepark en levert de stroom aan het elektriciteitsnet. De 

gemeente(lijke B.V.) is dan producent. Een energieleverancier levert de 

stroom dan aan de afnemers die inwoners en bedrijven van de gemeente 

Koggenland kunnen zijn.   

 

In het tweede geval is het de gemeente die, naast het realiseren en 

exploiteren van het zonnepark, de levering verzorgt. Overigens is het 

starten van een energiebedrijf waarbij de gemeente ook als 

energieleverancier optreedt, nogal complex waardoor we dit 

tegenwoordig niet zo snel meer zien.  

 

 
1818 De SDE++ subsidie wordt gebaseerd op doorrekeningen (investering en 

exploitatie) van PBL voor in dit geval zonnepanelen op land. Jaarlijks wordt door 

3.3.1 Gemeente als producent van zonne-energie 

In dit model voert de gemeente een eigen energiebedrijf die 

bijvoorbeeld een grote of meerdere kleine zonneparken (tot 5 ha) 

realiseert en exploiteert en de opgewekte stroom levert aan het net. In de 

termen van de Elektriciteitswet is de gemeente dan een producent, die 

levert aan een of meer energieleveranciers of grootverbruikers. 

 

Met de aanleg is een investering gemoeid die – afhankelijk van de 

grootte van het zonnepark – al snel enkele miljoenen euro’s omvat. 

Om enige indicatie te kunnen geven van de eenmalige investering en 

jaarlijkse kosten en opbrengsten formuleren we in de bijlage een aantal 

uitgangspunten van het in paragraaf 2.2 genoemde voorbeeld van een 

zonnepark van 2,3 ha.  

 

Benadrukt wordt dat dit een fictieve opzet betreft. Er is nog geen locatie 

in beeld, optimalisatie van kosten en opbrengsten heeft daarom nog niet 

plaatsgehad en uitgegaan wordt van de toekenning van een SDE++ 

subsidie18. De cijfers zijn (dus) slechts indicatief bedoeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PBL een Eindadvies SDE++ subsidie opgesteld. Daardoor kan het moment van 

indienen (en toewijzen) invloed hebben op het resultaat van de business case. 
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Het beschreven voorbeeld kent: 

• een eenmalige investering van ruim € 1,5 miljoen, als volgt 

opgebouwd: 

 

Investering   

Panelen € 637.560 

Omvormer € 86.940 

Frame/Fundering € 379.500 

Elektramateriaal € 69.000 

Installatie € 193.200 

Netbeheerder € 34.740 

Oprichting € 96.600 

Leges € 19.320 

Totaal € 1.516.860 

 

• Jaarlijkse kosten variëren van ca. €140.000 in het 1e jaar tot ca 

€200.000 in jaar 20.  

• Jaarlijkse omzet varieert van ca 180.000 in het 1e jaar tot ca € 80.000 in 

jaar 15 tot en met 20. De omzet neemt jaarlijks af door teruglopend 

rendement van de zonnepanelen. De SDE++ subsidie heeft een 

bovendien een looptijd van 15 jaar.  

• Hiermee heeft deze fictieve business case een jaarlijkse 

exploitatieresultaat dat varieert van – (negatief) €170 in het 1e jaar; tot 

-€100.000 in 20e jaar en door tussentijdse herinvesteringen in 10e  jaar 

-€140.000. 

 

Met de huidige investeringskosten komt hier een jaarlijks verlies uit. Zelfs 

met (laat staan zonder) SDE++ subsidie lijkt het lastig een haalbare 

business case te kunnen bewerkstelligen. Aan de volgende knoppen kan 

gedraaid worden.  

 

1. Jaarlijkse pacht: door de grond om niet te geven, kan circa € 4.000 per 

ha per jaar worden bespaard. In totaal een besparing in deze fictieve 

business case van € 9.200.  

2. Management en administratie: door met vrijwilligers te werken (zoals 

een coöperatie doet) wordt ca 4 uur per ha per week bespaart aan 

kosten. Dit gaat om € 8.000 per ha/per jaar. In theorie zou dan 

€18.400 bespaard kunnen worden.  

3. Inkoopvoordeel: bij grotere inkoop worden de panelen en andere 

benodigdheden doorgaans goedkoper. In de praktijk zal dit 

tegenvallen omdat in de prijzen vaak nog geen transportkosten 

meegerekend zijn.  

4. Oost-west opstelling of met de zon meedraaiende panelen kan ook 

leiden tot een andere business case. Zowel qua kosten als qua 

opbrengsten. 

 

Alhoewel in deze fictieve kostenraming buiten beschouwing gelaten, 

geldt voor de netaansluiting: hoe dichter bij de hoofdaansluiting, hoe 

minder kabel, hoe lager de kosten. Zonder afstemming vooraf met de 

netbeheerder kan dit tot een grote nadelige financiële verrassing leiden 

(soms zelfs enkele tonnen tot een miljoen euro).  

 

De vraag of de exploitatie van een zonneveld tot grote revenuen voor de 

gemeente leidt is niet zonder meer met ja te beantwoorden. Als de 

gemeente kiest voor een rol als ondernemer en producent, raden we aan 

hiervoor een business case uit te werken en op basis daarvan een 

definitief besluit te nemen.  
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3.3.2 Gemeente als leverancier van zonne-energie 

Onderwerp van onderzoek was ook of er een model is waarbij de 

gemeente (zonne-)energie levert aan de eigen inwoners en bedrijven. 

Om energie te mogen leveren, moet de entiteit die energie levert, over 

een energievergunning beschikken. Nadeel daarvan is dat een energie-

leverancier zich niet mag beperken tot bijvoorbeeld de inwoners van een 

gemeente, zij dient alle consumenten die energie willen afnemen als 

klant te aanvaarden.  

 

Daar komt bij dat voor levering aan kleinverbruikers (<3x80A) naast een 

vergunning (of samenwerking met een vergunninghouder) voorwaarden 

worden gesteld aan facturering, betrouwbaarheid en leveringszekerheid, 

tarieven en voorwaarden, facturering en informatieverstrekking (bron: 

ACM). Dit brengt diverse taken met zich mee als klantenwerving, 

administratie, klachtenafhandeling voorwaarden en 

informatieverstrekking, etc. Hierdoor ligt het niet direct voor de hand dat 

een gemeente als Koggenland deze rol vervult.  

 

In plaats van zelf leverancier worden (in de zin van de Elektriciteitswet), 

bestaat ook de mogelijkheid om “wederverkoper” te worden. In dat geval 

werkt de gemeente samen met een vergunninghouder (naar het 

voorbeeld van Tegenstroom). De gemeente wordt dan formeel geen 

energieleverancier, maar kan zich wel met haar verkoop en marketing 

uitsluitend op Koggenland richten.  

 

Om als wederverkoper te mogen optreden, dient het gemeentelijke 

energiebedrijf wel een samenwerking aan te gaan met een leverancier 

(vergunninghouder). Deze laatste levert formeel de energie en neemt de 

verplichtingen op zich. De wederverkoper neemt een belangrijk deel van 

het werk uit handen van de leverancier.  

 

De extra taken die hierdoor bij het gemeentelijke energiebedrijf komen te 

liggen, zijn het onderhouden van contacten met producenten en 

afnemers. Vergelijk dit met Tegenstroom: een inzet van drie tot vijf dagen 

in de week. Met de nuance dat gemeente Koggenland niet de omvang 

van Haarlemmermeer heeft. 

 

Een wederverkoper kan ook een belangrijke rol vervullen in het bij elkaar 

brengen van vraag (inwoners en bedrijven) en aanbod (bijv. coöperaties). 

Dit is wat de gemeente Haarlemmermeer doet met Tegenstroom. Zie 

verder paragraaf 3.2.1. 

3.4 Overzicht toepassing rollen 

Voor een nadere illustratie van wat er voor de gemeente Koggenland 

nodig is om zonneparken gerealiseerd te krijgen via de verschillende 

rollen uit paragraaf 2.1, is onderstaande tabel toegevoegd. 
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Rol Relevante wet- en regelgeving Activiteiten In huis of ontwikkelen (aantrekken) Aantal fte 

Faciliteren • Omgevingswet 

• Crisis- en herstelwet 

• Beleid maken 

• Vergunningen verlenen 

• Contracten opstellen voor 

gronduitgifte 

• Communiceren en doorverwijzen  

• Kennis en capaciteit aanwezig Met huidige formatie 

opvangen 

Stimuleren • Omgevingswet 

• Crisis- en herstelwet 

• Wet financiering decentrale 

overheden (Wet fido, artikel 2)  

• Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie (VWEU, artikel 

107) en mededeling van Europese 

Commissie over Staatssteun 

• Wet Markt en Overheid 

• Proactieve communicatie en 

kennisdeling  

• Procesmanagement en -ondersteuning 

• Contracten opstellen gericht op 

samenwerking en gronduitgifte 

• Business cases beoordelen en 

monitoren 

• Subsidiebeschikkingen maken en 

gelden uitkeren  

• Financieringsovereenkomst maken en 

leningen verstrekken 

• Kennis voor maken contracten en 

gronduitgifte aanwezig 

• Kennis van specifieke business cases 

ontwikkelen 

• Kennis van het maken van 

subsidiebeschikkingen aanwezig 

• Kennis van verstrekken en monitoring 

leningen ontwikkelen 

½ tot 1 fte 

Risicodragend 

participeren 

• Omgevingswet 

• Crisis- en herstelwet 

• Wet financiering decentrale 

overheden (Wet fido, artikel 2)  

• Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie (VWEU, artikel 

107) en mededeling van Europese 

Commissie over Staatssteun 

• Wet Markt en Overheid 

• Besluit Begroting en 

Verantwoording (BBV, art. 5) 

• Business cases beoordelen  

• Monitoren participaties  

• Mede uitvoering/sturing geven aan 

participaties 

• Kennis van beoordelen business case 

ontwikkelen 

• Kennis van monitoring en sturing 

geven aan participaties ontwikkelen 
Afhankelijk van de 

gekozen vorm en het 

aantal klanten ½ tot 

1 fte 
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Rol Relevante wet- en regelgeving Activiteiten In huis of ontwikkelen (aantrekken) Aantal fte 

Ondernemen • Omgevingswet 

• Crisis- en herstelwet 

• Aanbestedingswet 

• Wet financiering decentrale 

overheden (Wet fido, artikel 2)  

• Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie (VWEU, artikel 

107) en mededeling van Europese 

Commissie over Staatssteun 

• Wet Markt en Overheid 

• Besluit. Begroting en 

Verantwoording 

• Elektriciteitswet 

• Eventueel grondaankoop (incl. 

onderhandelen en contracten) 

• Aanbesteden en ontwikkelen van een 

zonneveld 

• Exploiteren en beheren van een 

zonneveld 

• Monitoren productiecapaciteit 

zonneveld 

• Sluiten contracten met netbeheerder 

en energieleverancier of afnemers (in 

geval gemeente ook 

energieleverancier wil zijn) 

• Voeren administratie en klantenservice 

(afhankelijk van de vorm die wordt 

gekozen) 

• Kennis van aan- en verkoop grond en 

opstellen contracten aanwezig 

• Kennis van aanbesteding aanwezig 

• Kennis van het ontwikkelen, 

exploiteren en beheren van een 

zonneveld ontwikkelen 

• Kennis van het monitoren 

ontwikkelen 

• Kennis van opstellen van (leverings-

)contracten ontwikkelen 

• Kennis voeren administratie voor 

specifiek elektriciteit ontwikkelen 

 

Afhankelijk van de 

gekozen vorm en 

aantal klanten ½ tot 

1 fte 
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4. Conclusies en 

aanbevelingen 
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4.1 Conclusies 

De afgelopen periode hebben we in aanloop naar de beantwoording van 

de vraag of een eigen energiebedrijf voor de gemeente Koggenland 

mogelijk is, de verschillende modellen onderzocht. We hebben hierbij 

allereerst specifiek gekeken naar de modellen die de gemeente 

Koggenland zou kunnen hanteren om zonneparken in haar gemeente te 

realiseren en exploiteren. Deze modellen hebben ieder zo hun eigen 

voor- en nadelen. De voornaamste voor- en nadelen hebben we 

hieronder gepresenteerd. De vraag die hierin voor de gemeente 

Koggenland in ieder geval van belang is, is in welke mate de inwoners en 

bedrijven (financieel) kunnen profiteren van de energietransitie (en om bij 

het voorbeeld te blijven dat we in dit rapport hier hanteren, een 

zonnepark.  

 

Op de vraag of gemeente Koggenland een eigen ‘energiebedrijf’ kan 

oprichten kan, zeker in een stimulerende rol, bevestigend worden 

geantwoord. Om een eigen ‘energiebedrijf’ op te richten zijn er (namelijk) 

meerdere modellen denkbaar. De gemeente heeft hierin een keuze. De 

vorm die ze kiest heeft gevolgen voor de organisatie, financiële middelen, 

risicoprofiel, juridische gevolgen, et cetera 

 

Uit de gesprekken die wij hebben gevoerd met gemeenteambtenaren die 

voor het Grondbedrijf en Woningbedrijf werkzaam zijn komt naar voren 

dat een aantal vaardigheden en kennis van grondverwerving, 

onderhandelen, voeren van een onderneming, maken van contracten 

aanwezig is. Specifieke kennis die nodig is om een energiebedrijf te 

voeren is niet in huis en zal moeten worden verworven of ingehuurd of 

daarvoor zal een samenwerking met een andere partij kunnen worden 

gezocht die die kennis, service en administratieve en organisatorische 

kant kan beiden. 

 

Model 1: Koggenland faciliteert 

In dit model ondersteunt de gemeente initiatieven van derden (met name 

inwoners en lokale bedrijven) zonder daarvoor wezenlijk nieuwe taken op 

zich te nemen. 

 

Voordelen: 

• Er kunnen initiatieven, zonneparken worden gerealiseerd en 

geëxploiteerd waarvan inwoners profiteren, zowel door coöperaties als 

door professionele exploitanten. 

• Vraagt weinig inzet van de gemeente. 

• In juridische zin vereist dit voor de gemeente geen bijzonderheden. 

 

Nadelen: 

• Of er zonneparken worden gerealiseerd, hangt af van initiatieven van 

derden. 

• Of de inwoners profiteren van de zonneparken, hangt af van de 

initiatiefnemers en het succes van de initiatieven. 

 

Model 2: Koggenland stimuleert 

In dit model stimuleert de gemeente de totstandkoming van zonne-

parken actief en zet daarvoor extra personele en financiële middelen in. 
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Voordelen: 

• Er kunnen zonneparken worden gerealiseerd en geëxploiteerd 

waarvan inwoners profiteren, zowel door coöperaties als door 

professionele exploitanten. 

• De kans dat er zonneparken worden gerealiseerd, is groter dan bij 

model 1. 

• De kans dat inwoners profiteren van de zonneparken en mee kunnen 

participeren, is groter dan bij model 1 omdat ze hierin meer sturend 

kan zijn en bovendien aan de middelen die ze inzet voorwaarden kan 

verbinden. 

• Als de gemeente kiest voor een model als Tegenstroom Haarlemmer 

meer dan stimuleert en zet ze tegelijk de risico’s meer afstand, in een 

B.V. en daarmee buiten de exploitatie van de gemeente. 

 

Nadelen: 

• Vraagt meer inzet van de gemeente: meer personele inzet, kennis en 

financiële middelen. 

• Gemeente loopt extra financieel risico als ze ook risicodragend 

participeert (bij variant 2). 

 

Model 3: Koggenland onderneemt 

In dit model is de gemeente zelf initiatiefnemer en realiseert zij zelf 

zonneparken. 

 

Voordelen: 

• De gemeente kan zelf bepalen of er zonneparken worden gerealiseerd 

en geëxploiteerd. 

• De gemeente kan zelf bepalen of en op welke wijze inwoners daarvan 

financieel kunnen profiteren. 

Nadelen: 

• Vraagt meer inzet van de gemeente: meer personele inzet en 

financiële middelen. 

• Gemeente loopt financieel risico (ze heeft de eventuele winsten maar 

ook de verliezen).  

 

Samengevat draait de keuze vooral om een afweging tussen hoe graag 

de gemeente haar doelen wil bereiken en hoeveel financiële middelen ze 

daarvoor wil inzetten en risico ze daarvoor wil lopen. Daarbij wordt veel 

bepaald door de vraag in hoeverre er vanuit haar inwoners en bedrijven 

zelf al initiatieven (voor de ontwikkeling van zonneparken) tot stand 

worden gebracht. Als – om in het voorbeeld van de 2,3 ha zonneparken 

te blijven - inwoners en (lokale) bedrijven uit zichzelf al twee 

zonneparken per jaar realiseren, dan hoeft de gemeente model 2 of 3 

niet toe te passen. Als de initiatieven vooral van grote energiebedrijven 

komen, dan zou eerst getracht kunnen worden de inwoners en bedrijven 

mee te laten profiteren door dit als harde voorwaarde op te nemen voor 

medewerking aan het initiatief. Dit is in lijn met het Toetsingskader 

kleinschalige zonne-energie, maar de eis dat de lokale bevolking 

financieel kan deelnemen, wordt wat “harder”. Als geen van beide het 

geval is, zal de gemeente model 2 of zelfs model 3 in kunnen zetten. 

4.2 Aanbevelingen 

Op basis van het voorgaande wordt de gemeente Koggenland het 

volgende geadviseerd: 

• Breng de lokale initiatieven in kaart en bepaal in hoeverre die 

bijdragen aan de doelen van de gemeente.  
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• Bepaal of deze behoefte hebben aan ondersteuning vanuit de 

gemeente en zo ja, welk soort ondersteuning dat zou moeten zijn. 

• Kies op basis hiervan een model, en werk dit uit. Voer in het kader van 

de uitwerking ook een nadere toets uit op de randvoorwaarden vanuit 

wet- en regelgeving19. 

• Toets of het uitgewerkte model inderdaad tot de gewenste effecten 

leidt en stel het model bij indien nodig.  

• Implementeer het model. 

• Evalueer de effecten van het model (en het Toetsingskader 

kleinschalige zonne-energie), bijvoorbeeld na een jaar: Hoeveel 

initiatieven zijn er ontplooid die bijdragen aan een duurzame en CO2-

neutrale energievoorziening? Hoeveel zonneparken zijn er dan 

gerealiseerd en/of zitten er nog in de initiatieffase? In welke mate 

profiteren inwoners en bedrijven hier financieel van? 

 

Overweeg hierbij:  

- een stimulerende rol in wat niet automatisch van de grond komt, 

maar wel nodig is om het overkoepelende doel (duurzaam en 

CO2 neutrale energievoorziening) te bereiken. 

- een regionale samenwerking (met buurgemeenten en/of 

provincie), als nadere uitwerking van de RES. 

  

  

 
19 Met name de Electriciteitswet, Wet Markt en Overheid, Wet Financiering 

decentrale overheden, de Aanbestedingswet en de regelgeving ten aanzien van 

staatssteun. 
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Bijlage 
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Bijlage Zonnepark  

Uitgangspunten 

- 6.900 zonnepanelen bij een zuid-opstelling20 

- aansluiting < 2 MWA  

- prijzen voor materialen die in de markt gangbaar zijn (en niet die van 

PBL, zie toelichting onder de tabel)  

- goede kwaliteit zonnepanelen: zgn. Tier 1 panelen 

- toewijzing van SDE++ subsidie 

Toelichting  

Bij een zuid-opstelling passen er circa 3.000 panelen van 1.60m bij 1.00m 

op 1 ha. Bij 2,3 ha passen er 6.900 panelen op een veld. Hiervoor is een 

aansluiting benodigd onder de 2 MWA wat de kosten voor de 

netaansluiting behoorlijk drukt. De eenmalige aansluitkosten en de 

jaarlijkse kosten voor de netaansluiting > 2 MW zijn zo fors dat het 

eerder loont om de businesscase en het zonnepark klein te houden dan 

schaal te maken. Vergelijk €35k voor aansluitingen < 2 MW versus €230k 

voor aansluitingen > 2MW) qua eenmalige investeringskosten. 

 

Om een kostprijs dekkende kilowattuurprijs voor duurzame energie te 

bewerkstelligen is de SDE subsidie in het leven geroepen. Dit najaar staat 

voor het eerst de SDE++ subsidie open. Het basisbedrag is het bedrag 

dat de producent uiteindelijk voor een kWh geproduceerde elektriciteit 

krijgt. Om het subsidiebedrag te bepalen wordt er van het basisbedrag 

 
20 Andere mogelijkheden zijn oost-west panelen of zonnepanelen die 

meedraaien met de stand van de zon.  

de reguliere opbrengsten (verkoop van energie) afgetrokken. Dit is het 

correctiebedrag. Het correctiebedrag wordt elk jaar opnieuw bepaald.  

Basisbedrag (gegarandeerde inkomst voor producent) = 

 Subsidie (SDE++) + Correctiebedrag (inkomsten uit reguliere verkoop). 

In het rapport van PBL worden maximum basisbedragen genoemd. Als 

aanvrager is het altijd mogelijk om een lager bedrag aan te vragen. 

Aanvrager krijgt dan minder subsidie, maar de aanvraag zelf is meer 

competitief (en dus grotere kans op toekenning van de SDE++subsidie 

bij overtekening). 

De bodemprijs/basisprijs is de lange termijn “kale” energieprijs die men 

kan verkrijgen voor de geproduceerde energie. Deze prijs heeft geen 

invloed op de business case van de producent.  

De bodemprijs wordt wel gebruikt bij de rangschikking van toekenning 

met behulp van de volgende KPI: 

KPI = ([gevraagde basisbedrag] – [bodemprijs]) / Vermeden CO2 uitstoot 

 

Hoe lager de KPI, hoe hoger in de rangschikking en hoe meer kans op 

toekenning van subsidie bij overtekening. 

Op basis van marktconsultatie en doorrekeningen van het PlanBureau 

voor de Leefomgeving (PBL) gaat de subsidiebijdrage21 uit van dalende 

prijzen voor zonnepanelen, omvormers, kabels, etc. Omdat in de huidige 

markt de prijzen hoger liggen hebben we de gangbare prijzen 

gehanteerd. Zelfs met een groot inkoopvoordeel zijn de prijzen van PBL 

nog te optimistisch. Bij de inkomsten hebben we ons wel gebaseerd op 

21 Eindadvies Basisprijs SDE++ PBL 



34 

 

 

de prijzen van PBL (zie bovenstaand schema). Hiermee zou gesteld 

kunnen worden dat de opstelling conservatief is, optimalisaties mogelijk 

zijn en een nader uitgewerkte business case voor een locatie in 

Koggenland een ander resultaat kan laten zien.  

De ligging van het zonnepark en waar die moet worden aangesloten op 

het hoofdnet kan - bij een grote afstand die moet worden overbrugd - 

tot behoorlijke kosten (enkele tonnen tot zelfs (meer dan) een miljoen 

euro) leiden. Deze kosten zijn hier buiten beschouwing gelaten omdat 

eerst een locatie bekend zou moeten zijn om daar een goede inschatting 

van te kunnen maken. 
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