Stand van zaken
lokale energie-initiatieven Overijssel 2020

Voorbeelden daarvan zijn de Energiecafés, de

Inmiddels is er door de alliantie Nieuwe Energie

Energiebroedplaatsen, het Kennisfestival Lokale

Overijssel een pilot opgezet die voorziet in de

Energie en de Community of Practices.

financieringsbehoefte in de risicovolle ontwikkelfase
van projecten: een lening waarbij het Energiefonds

De laatste jaren werd vanuit de initiatieven

Overijssel risicodragend kapitaal verstrekt in de

regelmatig de wens naar voren gebracht om de

vorm van de LEI-F. Deze pilot loopt tot en met mei

onderlinge samenwerking tussen initiatieven

2021.

te versterken en kwam ook de behoefte aan

Lokale energie-initiatieven hebben een belangrijke rol in de energietransitie. Behalve dat ze projecten
realiseren die bijdragen aan de energiedoelstelling, zorgen lokale initiatieven ook voor draagvlak voor de
energietransitie, onder andere omdat bewoners kunnen meeprofiteren. Ook binnen het Klimaatakkoord
en de Regionale Energiestrategieën wordt veel waarde gehecht aan lokale initiatieven.

projectcoördinator aangesteld en wordt en een

die kwamen niet tot een eenduidige aanpak voor

expertise pool opgezet waaraan de initiatieven

ondersteuning in projectontwikkeling.

gekoppeld kunnen worden.

De lokale energie-initiatieven In Overijssel
Op dit moment zijn 97 lokale energie-initiatieven

Lokale energie-initiatieven en projectontwikkelaars

actief in Overijssel. De initiatieven zijn heel divers

trekken dan samen op.

van aard: sommigen zijn al jaren bezig en hebben
Het aantal betrokken mensen varieert sterk, van drie

net aan hun eerste project. Ook de manier waarop

tot meer dan twintig actieve betrokkenen. Daarnaast

initiatieven ontstaan verschilt: dat kan zijn vanuit

zien we verschillen in de focus: van de praktische

een groep (duurzame) actievelingen, stimulering

uitvoering van één project, tot aan initiatieven

vanuit de gemeente, een plaatselijk belang of vanuit

met een brede visie op duurzaamheid of op de

een specifieke locatie of ondernemer.

leefbaarheid in de kern.

Daarnaast zien we steeds vaker dat een initiatief

Ten opzichte van 2019 is het aantal initiatieven

ontstaat omdat een projectontwikkelaar in de buurt

ongeveer gelijk gebleven: een aantal initiatieven

Om een actueel overzicht te krijgen van hoe de lokale initiatieven er anno 2020 voor staan, heeft Natuur
en Milieu Overijssel afgelopen zomer een belronde uitgevoerd langs alle initiatieven. Op basis van de
resultaten uit deze belronde geeft dit document antwoord op vragen als: aan welke projecten werken de
initiatieven? Waar lopen ze tegenaan en wat helpt hen om een nog grotere rol te kunnen vervullen in de
Overijsselse energietransitie?

plannen voor bijvoorbeeld een zonnepark heeft en

is gestopt of samengevoegd, en er zijn nieuwe

daarin 50% lokaal eigendom wil realiseren.

initiatieven gestart. In alle gemeenten zijn een of

Situatieschets

WEST: 59
(in 2019 was dit 58)

De afgelopen jaren zijn in Overijssel veel energie-initiatieven gestart. Natuur en Milieu Overijssel en de
alliantie Nieuwe Energie Overijssel willen de realisatiekracht van lokale initiatieven vergroten, onder
andere door initiatieven te ondersteunen met kennis en netwerkvorming.
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ontstonden verschillende samenwerkingen, maar

meerdere projecten gerealiseerd, anderen beginnen

Het streven is dat de productie van duurzame energie voor minstens 50% in lokaal eigenaarschap is,
zodat marktpartijen en de omgeving gelijkwaardig samenwerken. Hierin spelen lokale energie-initiatieven
een belangrijke rol.
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Voor de inhoudelijke ondersteuning is er een

De eerste lokale energie-initiatieven in Overijssel

Dit is een groep ervaringsdeskundigen die lokale

zijn mede voortgekomen uit het programma

energie-initiatieven adviseren in de opstartfase.

Duurzame Dorpen in 2010. Inwoners werden

Naast deze 1-op-1 ondersteuningsstructuur is er

uitgedaagd om met duurzame ideeën te komen

ook financiële ondersteuning in de vorm van de

voor hun eigen dorp, ook op energiegebied.

subsidieregeling Lokale Energie Initiatieven vanuit

Inmiddels zijn er ongeveer honderd lokale energie-

de provincie Overijssel en collectieve ondersteuning

initiatieven in Overijssel actief. Natuur en Milieu

in de vorm van netwerkvorming, kennisopbouw,

Overijssel stimuleert en ondersteunt de lokale

het uitwisselen van ervaringen, samenwerking

energie-initiatieven in samenwerking met de

met gemeenten en lobby door Natuur en Milieu

provincie, onder andere door de coördinatie van de

Overijssel.

Initiatieven Makelaars.

Aantal actieve
initiatieven: 97

TWENTE: 38
(in 2019 was dit 38)

Actieve energie initiatieven per regio

*een initatief kan meerdere projecten ontwikkelen

meerdere initiatieven actief, uitzondering is de
gemeente Twenterand.
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Inleiding

ondersteuning bij projectontwikkeling naar voren. Er
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Soorten projecten in Overijssel

In zowel Twente als West-Overijssel werkt men nog steeds vooral aan zon-op-dak projecten. Het gaat dan
vooral om Postcoderoosprojecten. Ook zonnevelden worden steeds vaker gerealiseerd door initiatieven. Met

De lokale energie-initiatieven werken aan

In het afgelopen jaar zijn er naast zon-op-

name in West-Overijssel is het afgelopen jaar een aantal velden gerealiseerd (participaties van Blauwvinger

verschillende projecten op het gebied van

dak-projecten vooral coöperatieve projecten

Energie zijn hier ook in meegenomen), en in Twente is het aantal zonnevelden dat op dit moment gepland

energiebesparing en -opwek. Hierbij zijn zon-op-

voor zonnevelden (13) en energiebesparing

wordt flink gegroeid.

dak-projecten net als vorig jaar het meest populair:

(11) bijgekomen. De toegenomen inzet op

bijna de helft van de projecten richt zich hierop,

energiebesparing komt grotendeels door de

meestal via de Postcoderoosregeling. Daarnaast

Regeling Reductie Energieverbruik (RRE),

werken de initiatieven aan een breed scala aan

waarmee een aantal initiatieven via of in

projecten: van wind en biomassa, tot het beheer

samenwerking met de gemeente besparingsacties

van het gemeentelijk energieloket of uitvoeren van

heeft opgezet.*

19
06

zon-op-dak

88

04

04

12

14

Voorbereiding

16
14
12
10
08
06
04
02
0

zonneveld

wind

water

Warmte

Opslag

Onbekend

overig

Besparing

36

zon-op-dak

zon inkoop

* Wanneer initiatieven met meerdere projecten bezig zijn, worden relatief kleinere acties,
zoals bewustwordingsacties en gezamenlijke inkoop, niet altijd genoemd. Ook worden
deze acties maar 1 keer per initiatief geteld. Het bovengenoemde getal kan daarom een
onderschatting zijn.
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In totaal werken de 97 energie-initiatieven aan

vergunningen, aanbetaling) richting de realisatie

202 projecten, waarvan evenveel (101) in Twente

van het project. Het hoge aantal projecten in

als in West-Overijssel. Dit zijn 32 projecten meer

voorbereiding in West-Overijssel is wel gedaald,

dan een jaar geleden.

deze zijn inmiddels gerealiseerd of gestopt.

Steeds meer projecten worden gerealiseerd: het
aantal afgeronde projecten is het afgelopen jaar
sterk gestegen met 14 gerealiseerde projecten in
Twente en 17 in West-Overijssel. In totaal zijn er 71
projecten door initiatieven gerealiseerd, waarvan 31
in 2020.
In Twente zijn steeds meer projecten in
ontwikkeling. Dat betekent dat er belangrijke
stappen zijn gemaakt (bijv. overeenkomsten,

Bijdrage aan de regionale energiemix
Als we alle projecten bij elkaar optellen, hebben

Ook participeren initiatieven in projecten van ont-

de lokale energie-initiatieven op dit moment zo’n

wikkelaars, soms min of meer afgedwongen door

30 MW aan eigen opwek gerealiseerd, waarvan

de gemeente, met in totaal zo’n 55 MW aan gere-

ongeveer 20 MW in West-Overijssel en 10 MW in

aliseerde en geplande capaciteit. Daardoor wordt
het draagvlak door de lokale omgeving voor deze

37

40

Twente.

31

23

Daarnaast zit er nog zo’n 135 MW in de pijplijn,

vinger Energie (Zwolle) participeert in enkele grote

waarvan de kans groot is dat deze ontwikkeld gaan

projecten, maar ook elders in Overijssel zien we

33

38

worden. De overgrote meerderheid van deze projec-

deze ontwikkeling.

twente

west-overijssel

Gerealiseerd

Ontwikkeling

Voorbereiding

projecten naar verwachting groter. Met name Blauw-

ten staat gepland in de regio Twente en is afkomstig
van zonneprojecten. In West-Overijssel hebben juist
de windprojecten in Nieuwleusen en Staphorst een
grote invloed op de verwachte opwek.
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Projecten per regio
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Professionalisering en financiering
De meeste energie initiatieven zijn

ingediend. Met dat budget kunnen ze dan expertise

vrijwilligersinitiatieven. Omdat de ontwikkeling van

inhuren om hun project te realiseren. Wel wordt

projecten meestal veel tijd kost, kan dit op een

opgemerkt dat ze de rentelasten hoog vinden.

gegeven moment ten koste gaan van de slagkracht

Binnen de SDE-projecten kampen de initiatieven

van een initiatief, waardoor mensen afhaken.

met steeds krapper wordende businesscases

Om door te kunnen blijven gaan wil een aantal

doordat de tarieven van deze subsidie steeds verder

initiatieven graag gebruikmaken van professionele

dalen. Hierdoor wordt het moeilijker voor initiatieven

-en dus betaalde- krachten, maar loopt dan

om concurrerend te blijven met professionele

tegen financieringsproblemen aan. Er moet een

ontwikkelaars.

groot aantal projecten gerealiseerd worden om
arbeidskosten te kunnen dragen.

Daarnaast vergoedt de SDE niet onder de prijs
van 2,5 cent per kWh. Steeds vaker komt het voor

De komst van LEI-F wordt als positief gezien. Een

dat het aanbod geleverde energie groter is dan de

aantal initiatieven heeft inmiddels al een aanvraag

vraag waardoor de prijs onder de 2,5 cent komt te

voor een lening van het Energiefonds Overijssel

liggen. Dat maakt de business-case onrendabel.

Onduidelijkheid rondom beleid en regelgeving
De onduidelijkheden rond regelgeving en beleid

het gemeentelijk beleid afwachten. Dit speelt met

haalt de ‘energie’ weg bij de initiatieven: projecten

name bij windprojecten en zonnevelden. Voor

worden tijdelijk ‘on hold’ gezet en men wacht af. We

initiatiefnemers van de wat meer innovatieve

geven enkele voorbeelden:

projecten zorgt het ontbreken van geschikte
regelgeving ook voor vertraging.

• Veel initiatieven zijn bezig met zon-op-
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• In de RESsen is het nog onduidelijk wat

Postcoderoosregeling. De onduidelijkheid

gemeenten willen qua energiemix, wat de

over de nieuwe regeling leidt tot stagnatie

randvoorwaarden zijn en hoe het 50% lokaal

van projecten, want er is onduidelijkheid over

eigenaarschap ingevuld gaat worden.

de overgangsregeling van gerealiseerde
projecten en de tarieven voor de projecten

Waar lopen initiatieven tegenaan?

die in ontwikkeling zijn. Ook is het onder de

energie wordt regelmatig aangegeven dat de

nieuwe regeling niet meer mogelijk om grotere

provincie te hoge eisen stelt ten aanzien van

projecten te realiseren door middel van de

de landschappelijke inpassing van bijvoorbeeld

Postcoderoosregeling.

zonnevelden. Daardoor worden de kosten te

De lokale initiatieven zijn allen zeer verschillend

deze subsidie waarschijnlijk niet gelukt. Ook de

van elkaar. Er zijn startende initiatieven en

geboden ondersteuning door o.a. gemeenten, de

initiatieven die al meerdere projecten gerealiseerd

Initiatieven Makerlaars en andere lokale initiatieven

hebben. En het ene initiatief heeft grotere ambities

wordt gewaardeerd. Men weet elkaar steeds beter

zonnevelden en windprojecten. Een aantal

dan de ander, waardoor ondersteuningsvragen

te vinden en wisselt kennis en tools (statuten,

initiatieven heeft plannen, maar moet hiervoor

verschillen. Het ene initiatief heeft meer technische

overeenkomsten etc.) uit. Tegelijkertijd is er ook een

ondersteuning nodig, de ander vooral ondersteuning

aantal punten waar veel lokale energie-initiatieven

bij het betrekken van de omgeving bij hun projecten.

tegenaan lopen. De belangrijkste staan hiernaast

Initiatieven geven aan geholpen te zijn met de LEI-

beschreven.

subsidie. Het opstarten van hun project was zonder

• Met betrekking tot de inpassing van hernieuwbare

hoog om het project nog rendabel te maken.
• Bij een aantal gemeenten ontbreekt beleid voor
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dak-projecten middels de zogenaamde
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Samenwerking met de gemeente
Er zijn grote verschillen in hoe de gemeenten en

lokale energietransitie: zowel bij de planvorming

initiatieven samenwerken. Een aantal gemeenten

als uitvoering van de plannen. Denk daarbij aan

stimuleert en faciliteert de lokale energie-initiatieven

de RESsen, de wijkaanpakken in het kader van

financieel, via garantstelling, communicatief of

aardgasvrij, de energieloketten en de RRE-regeling.

inhoudelijk. Dit werkt erg goed en is voor de

Enkele initiatieven geven echter aan nauwelijks tot

initiatieven motiverend. Daarnaast betrekken

geen medewerking van de gemeente te krijgen.

steeds meer gemeenten de initiatieven bij de

netcongestie
De congestie op het net maakt het voor veel

op het net, waardoor er geen of weinig ruimte is

initiatieven moeilijk om grotere projecten te

voor projecten van initiatieven. Regelmatig wordt

realiseren: het energie-aanbod is groter dan

de netbeheerder als bureaucratisch omschreven.

de netcapaciteit. Meerdere projecten liggen stil

Initiatieven gaven daarnaast aan dat er niet altijd

omdat er daardoor (nog) geen aansluiting mogelijk

proactief mee gedacht wordt bij innovatieve

is. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat

ontwikkelingen.

projectontwikkelaars vroegtijdig grote claims leggen

overige knelpunten
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• Corona

Vanwege de regelgeving van de Autoriteit

Vanwege Corona worden er geen bijeenkomsten

Financiële Markten hebben veel coöperaties

en overleggen georganiseerd. Hierdoor gaat de

problemen bij het openen van een bankrekening.

sociale component van de initiatieven verloren

Dit is een langdurig proces. De bankrekening is

en is het moeilijk om de energie in een initiatief te

nodig voor het starten van een project.

houden en lastig om nieuwe leden te werven.

• Verzekering
Met name de aansprakelijkheidsverzekering voor
daken met zonnepanelen is moeilijk te regelen.
Ook gaat in veel gevallen de WOZ-waarde van
het pand door de panelen omhoog, en daarmee
ook de gemeentelijke belastingen en heffingen.
Het is daarom moeilijk om dakeigenaren te
vinden die hun dak beschikbaar willen stellen.
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• Openen bankrekening
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Blijven inzetten op professionalisering van lokale energie-initiatieven
Professionalisering van initiatieven blijft een belang-

Deze ondersteuningsbehoefte gaat verder dan de

rijk aandachtspunt. Elk project en elke projectfase

inzet van de Initiatieven Makelaars, die vooral in

vraagt om specifieke kennis en kunde. Binnen de

de opstartfases van projecten meedenken. Om

-meestal op vrijwillige basis gedragen- initiatieven

een sluitende business case te kunnen maken is

is niet altijd alle nodige expertise en tijd aanwezig.

het hierbij van belang dat initiatieven ook financieel

Er is behoefte aan een brede expertise pool waaruit

ondersteund worden. Met name in de risicovolle

geput kan worden ter ondersteuning van de project-

start- en ontwikkelfase is het lastig om voldoende

ontwikkeling.

middelen te vinden om o.a. expertise in te huren.

Kennisopbouw en van elkaar leren biedt ook veel kansen
Het blijven inzetten op externe kennisontwikkeling

De onderlinge uitwisseling tussen initiatieven -met

binnen de initiatieven blijft ook van belang. We

name tussen diegene die aan soortgelijke projecten

moeten ervoor zorgen dat niet iedereen het wiel

werken- biedt daarnaast ook veel meerwaarde in

opnieuw gaat uitvinden. Hierin is het belangrijk dat

het opdoen van relevante kennis en helpt mogelijke

initiatieven één helder aanspreekpunt hebben voor

samenwerkingen van de grond krijgen, nu en in de

al hun ondersteuningsvragen.

toekomst.
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Een goede samenwerking tussen gemeenten

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het

en initiatieven is cruciaal voor het welslagen

in positie brengen van lokale initiatieven. Naast

van de lokale projecten. Hoewel initiatieven van

goed contact over de lopende projecten, zijn

onderop georganiseerd zijn, kan een goede

er gemeenten die initiatieven betrekken bij het

samenwerking met de overheid het verschil

ontwikkelen van nieuw energiebeleid en de

maken in de realisatiekracht van een initiatief. De

RESsen, of helpen bij het aanpakken van kansen:

samenwerking kan onzekerheden wegnemen en is

zoals het actief koppelen van een initiatief aan

een stimulans om door te gaan. Initiatieven bestaan

plannen van marktpartijen en de RRE-regeling.

veelal uit vrijwilligers die zich actief inzetten voor
het maatschappelijk belang en hebben baat bij

Tot slot is het belangrijk dat de wet- en regelgeving

expliciete steun en waardering bij het realiseren van

passend is voor projectontwikkeling voor initiatieven.

hun projecten.

Het is belangrijk dat de knelpunten waar initiatieven
tegenaan lopen effectief worden vertaald naar

Conclusies & aanbevelingen
Deze stand van zaken geeft een globaal inzicht in de activiteiten van de lokale energie-initiatieven in
Overijssel. Het is daarmee niet uitputtend maar beoogt een beeld te geven over wat er gebeurt in onze
provincie. Hier volgen enkele conclusies waarvoor hetzelfde geldt; niet uitputtend maar wel relevant.

Er zijn nog steeds steden, dorpen en wijken waar

passend beleid. Hierbij is bijvoorbeeld te denken

nog geen of weinig lokale initiatieven actief zijn. Hier

aan gunstige leges, een positieve houding ten

kan de gemeente zelf een actievere rol nemen door

opzichte van innovatieve projecten en duidelijke

het initiëren en aanjagen van nieuwe initiatieven, om

eisen aan het vormgeven van 50% lokaal

zo ook op deze plaatsen de transitie van onderop

eigenaarschap.

op gang te krijgen.
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Samenwerking met gemeenten is een grote meerwaarde
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contact
Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met:
Linda van IJzendoorn,
ijzendoorn@natuurenmilieuoverijssel.nl
(038) 425 09 66.

Colofon
Zwolle, november 2020
Stand van zaken - lokale energie-initiatieven
Overijssel 2020 is een uitgave van:
Natuur en Milieu Overijssel
Assendorperdijk 3
8012 EG Zwolle
038 425 09 60
www.natuurenmilieuoverijssel.nl
info@natuurenmilieuoverijssel.nl

