
Buurtenergie Boekelo, 29 januari 2013 



Programma 

> 20.00 U. Welkom namens de dorpsraad door Joost Brunink 
> 20.10 U. Welkom namens de gemeente door Rienk van 

  der Werff, en toelichting op duurzaamheidsbeleid 
> 20.30 U. Uitleg over buurtenergie met vraag en antwoord 

  door Jurgen van der Heijden 
> 21.00 U. Zonnepanelen door Aart Kreijkes 
> 21.15 U. Na-isolatie door Dennis ter Beke 
> 21.30 U. Afsluiting en inleveren briefjes waarmee mensen 

  zich kunnen aanmelden om mee te doen 
 



 1 In de hand houden van kosten voor energie 
 2 Bijdragen aan investeren in duurzame energie 
 3 Versterking van de sociale cohesie 
 4 Verduurzaming van de gemeente 
 5 Prosperity; geld in het gebied houden 
  
 
 … en daarna uitleg over de methode 
 van buurtenergie 

De vijf voordelen van buurtenergie 



1. In de hand houden van kosten voor energie 

 Bij de huidige trend betaalt het gemiddelde gezin over tien jaar meer 
aan energielasten dan aan overige woonlasten, zoals huur of 
hypotheek. 

. 
 Belangrijk instrument om dit in de hand te houden, is het samen 

inkopen van besparende maatregelen en van opwekmethoden, want 
dat scheelt geld. 

 
 Belangrijk is ook om samen de dialoog aan te 
  gaan over hoe ieder zijn gedrag kan 
 veranderen en zo kan besparen.  



 Gemiddelde kosten voor gezinnen 

 In 2000 betaalde een gemiddeld gezin voor 1000 m2  aardgas 
euro 278 en in 2012 euro 610. 

 
 Voor 1000 kWh elektriciteit betaalde dit gezin in 2000 euro 130 

en in 2012 euro 301. 
 
 De jaarlijkse energielasten van een kleine flat uit de jaren zestig 

stijgen de komende tien jaar van 600 naar 1210 euro, bij een 
groot eengezinshuis uit hetzelfde bouwjaar gaan ze van 2080 
naar 4160 euro (bij de huidige trend). 



2. Bijdragen aan investeren in duurzame energie 

 Bewoners en kleine bedrijven hebben individueel geld tekort om te 
investeren in zware middelen, zoals een windmolen, of een zonne-
eiland. Samen hebben zij dat geld wel. 

 
 Belangrijk doel van buurtenergie is het bij elkaar brengen van 

mensen en hun geld. Dan gaat per huishouden en ook in de 
gemeente de verduurzaming veel sneller. 

 
 2000 x 2500 euro = 5 miljoen euro, is genoeg 
 voor een windmolen van 3 megawatt en die kan  
 leveren aan 2000 huishoudens. 



3. Versterking van de sociale cohesie 

 Versterking van de sociale cohesie is de eerste winst van een 
buurtenergiebedrijf. 

 
 Mensen die elkaar voorheen niet kenden, komen samen en gaan ook 

meer doen dan enkel met energie bezig zijn. Nieuwe activiteiten en 
gewoon gezelligheid. 

 
 In Amersfoort bijvoorbeeld zijn mensen van het buurtenergiebedrijf 

nu ook bezig met groen, wonen, deelauto’s, een 
 kinderspeelplaats en sinds kort zelfs zorg. 
 



4. Verduurzaming van de gemeente 

 Het behoeft nauwelijks toelichting dat een buurtenergiebedrijf gaat 
bijdragen aan verduurzaming van de gemeente. 

 
 De eerste resultaten komen door ander gedrag en door 

besparing/isolatie. Die resultaten komen al binnen kortere tijd. 
 
 De meter begint echt te draaien als er opwekmethoden worden 

gebouwd en er stevig minder CO2-uitstoot is, 
 en minder uitstoot van andere stoffen. 



5. Prosperity; geld in het gebied houden 

 Nu verdwijnen maandelijks grote bedragen geld uit de gemeenschap 
naar de rekeningen van de grote energiebedrijven in Rotterdam, 
Essen en Stockholm. 

 
 Met een buurtenergiebedrijf blijft het geld in het gebied en is de kans 

groter dat het daar ook weer wordt uitgegeven. 
 
 Zo stijgt de ‘prosperity’, de 4e P naast 
 People, Planet, Profit. 



Methode, Stap 1: Sleutelfiguren vinden  
 

> Sleutelfiguren zijn mensen die maar een klein zetje nodig hebben 
om in actie te komen. 
 

> Daarvan hopen wij er vanavond veel te vinden. 
 

> Vanavond hopen wij mensen te vinden die bereid zijn om mee te 
werken aan een volgende 

     bijeenkomst half februari waar 
     mensen uit Boekelo de eerste 
     concrete stappen gaan zetten 
     richting een eigen energie- 
     bedrijf. 

 



Methode, Stap 2: Kern en basis kweken  
 

> Met de sleutelfiguren willen we een harde kern vinden van mensen die 
tijd stoppen in de oprichting van een buurtenergiebedrijf. 

> Deze kern hoeft niet groter te zijn dan het bestuur van een vereniging, 
als zij zich maar gesteund weten door een basis van mensen die willen 
meewerken. 

> Die basis kan uit enkele tientallen mensen bestaan die bijeenkomsten 
bezoeken en aan werkgroepen deelnemen. Ook die mensen willen we 
vinden, vanavond en daarna. 

> We delen straks briefjes uit waarop u zich kunt aanmelden. 



Methode, Stap 3: Ieder doet wat het 
beste past 

 
 
 

> Als de taken verdeeld worden, is logisch dat mensen zich gaan melden 
voor werkgroepen die gaan werken aan besparen en opwekken. 

> Daarnaast blijkt dat anderen zich meer richten op het sociale, en op de 
bewustwording om anders met energie om te gaan. 

> In sommige gevallen gaan mensen zelfs aan de slag met andere 
duurzame activiteiten, zoals deelauto’s of een stadstuin, hoewel 
regelmatig eerst energie aan de orde komt en daarna andere zaken.  

> Het kan het initiatief alleen maar versterken als 
 ieder doet wat hem of haar het beste past. 



Methode, stap 4: Loslaten en netwerk 
bieden  

> Bereiken mensen het stadium waarin kern en basis zich 
vormen en verdelen over werkgroepen, dan zijn wij niet 
langer nodig. 

> We kunnen het initiatief loslaten in zoverre dat het 
zichzelf verder zal versterken, maar er kan behoefte 
blijven aan contact: 

> Dat kan nog een tijd via www.doegroendatscheelt.nl van 
de gemeente, en landelijk zijn er het netwerk e-
Decentraal, zie www.e-decentraal.com, en Hier 
Opgewekt, zie www.hieropgewekt.nl.  

http://www.doegroendatscheelt.nl/
http://www.e-decentraal.com/
http://www.hieropgewekt.nl/


Tot slot 

 
> Deze winter kunnen de mensen die in Boekelo een 

buurtenergiebedrijf willen starten begeleiding krijgen van 
Jurgen van der Heijden, jhe@atosborne.nl, 06 - 
21439830  
 
 

> Meld u aan door middel van invullen én inleveren van 
de briefjes die wij straks uitdelen! 

mailto:jhe@atosborne.nl
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