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OVERZICHT  

1| Inleiding  
 
De opkomst van energiecoöperaties 
Nederland kent een levendige maatschappelijke beweging van lokale energiecoöperaties. Eind 2018 
telt Nederland ongeveer 500 energiecoöperaties, met in totaal meer dan ruim 70.000 leden 
(ongeveer 1% van alle huishoudens). In tweederde van alle gemeenten is een energiecoöperatie 
actief en de verwachting is dat uiteindelijk in elke gemeente één of meerdere coöperaties te vinden 
zal zijn1.  
 

Energiecoöperaties zijn samenwerkingsverbanden van ondernemende burgers die in collectief georganiseerd 
verband werken aan de verduurzaming van de energievoorziening in hun woonomgeving. 
Deze burgercollectieven houden zich met alle aspecten van energie bezig. Ze ontwikkelen buurtzonnedaken, 
wind- en zonneparken, investeren in elektrische deelauto’s, organiseren energiebesparingacties, organiseren 
collectieve inkoop van zonnepanelen en/of woningisolatie en richten zich in toenemende mate op kansen 
voor collectieve wijkwarmtevoorzieningen. Ze streven hierbij, naast verduurzaming, naar meer zeggenschap 
over hun eigen energievoorziening, versterking van de lokale economie, de sociale gemeenschap en lokale 
omgeving. Het motto is: iedereen kan meedoen en de baten blijven lokaal.  
 

 
De beweging kent oude roots, de eerste coöperaties ontstonden al in de jaren 80/90.  Vanaf 2007 
krijgt de beweging echter stevigere wind onder de vleugels en groeit het aantal coöperaties snel.  
De groei gaat gepaard met een professionaliseringsslag, waarbij kleinschalige vrijwilligersorganisaties 
langzaam uitgroeien tot lokale maatschappelijke ondernemingen op coöperatieve grondslag. De 
coöperatie biedt particulieren, bewoners uit een gebied, de mogelijkheid om collectief te 
ondernemen, bijvoorbeeld door samen te investeren in duurzame energie of samen in te kopen.     
In de beginfase van de beweging, pionieren groepen burgers nog vooral zelf. Later zoeken groepen 
elkaar steeds vaker op, voor kennisuitwisseling en ondersteuning. Waarom het wiel zelf uitvinden als 
het elders al is gedaan, zo is de gedachte. Er ontstaan regionale koepelverenigingen en 
kennisplatforms waar coöperaties kennis uitwisselen en elkaar ondersteunen.  
Tegelijkertijd beginnen ook gespecialiseerde dienstverleners en projectenbureaus op te komen, die 
tegemoet komen aan een toenemende behoefte aan professionele ontwikkelcapaciteit: de 
‘coöperatieve projectontwikkelaars’. Vaak zijn dit lokale initiatiefnemers die ervaring hebben 
opgedaan met eigen lokale projecten en dit willen inzetten voor nieuwe initiatieven. Daarnaast zien 
ook commercieel georiënteerde marktpartijen kansen in deze opkomende coöperatieve 
energiemarkt.  
 
Stichting DOEN 
Stichting DOEN is goed bekend met de coöperatieve beweging. Ze stond aan de wieg van veel 
pioniers, zoals het landelijke kennisplatform HIER opgewekt, energieleverancier Qurrent en een flink 

 
1 De ontwikkeling van deze beweging wordt jaarlijks gevolgd met de Lokale Energie Monitor van kennisplatform HIER opgewekt en ODE 
decentraal, de belangenvereniging van energiecoöperaties. 
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aantal individuele coöperaties. DOEN steunt op dit moment projectenbureau REScoopNL, het 
landelijke samenwerkingsverband van energiecoöperaties2.  
Stichting DOEN krijgt steeds vaker aanvragen voor financiële ondersteuning van coöperatieve 
dienstverleners en projectbureaus. Om zich beter te kunnen oriënteren op deze ontwikkelende 
markt van dienstverleners heeft DOEN onderzoekbureau AS I-Search gevraagd om een globale 
verkenning of mapping te maken van deze sector.  
 
Verkenning: opzet en aanpak  
Deze verkenning geeft zicht op de markt voor coöperatieve dienstverleners en projectenbureaus.  
Dit betreft in eerste instantie de dienstverlening gericht op projectontwikkeling van coöperatieve 
productieprojecten (wind, zon, warmte) en minder op de andere activiteiten van energiecoöperaties 
(energiebesparing, collectieve wijkacties, e.d). 
De volgende vragen komen aan bod:  
 

• Welke dienstverleners zijn actief in de coöperatieve sector?  
• Welke diensten bieden zij aan (type activiteiten, projecten)? 
• Op welke klant- of doelgroepen zijn ze gericht?  
• Wat is hun verdienmodel?  
• Hoe worden ze gefinancierd?  

 
De resultaten zijn verkregen aan de hand van deskresearch en direct contact met de initiatiefnemers. 
De onderzoeker is goed bekend met de coöperatieve sector, mede vanuit haar werkzaamheden voor 
de Lokale Energie Monitor die ze jaarlijks in opdracht van HIER opgewekt uitvoert.  
 
De bevindingen van deze verkenning zijn samengevat in deze rapportage. Eerder, op 2 april 2019, zijn 
ze mondeling toegelicht tijdens een overleg met de opdrachtgever Stichting DOEN.  
 
Leeswijzer  
Deel 2 geeft een overzicht op hoofdlijnen van de coöperatieve dienstverleners met een 
categorisering in een aantal typen. Deel 3 deelt een aantal observaties die volgende uit de 
deskresearch en gesprekken met dienstverleners. Deel 4 bevat factsheets per dienstverlener waarin 
de belangrijkste kenmerken zijn samengevat.  
  

 
2  Voorbeelden van ondersteuning van DOEN aan burgercollectieven: HIER opgewekt , Energie-U, Lochem Energie, TexelEnergie, De 
Windcentrale, Zeekracht, Onze(AmsterdamNoord)Energie, Kennemer Energie, HIER verwarmt, REScoopNL (projectenbureau). Bron: DOEN 
Flyer Duurzame Energie.  
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Doorkijkje naar de praktijk  
Een lokale initiatiefgroep besluit aan de gang te gaan met energie in hun wijk. De initiatiefnemers willen 
zonnepanelen voor buurtbewoners op het dak van een nabijgelegen sporthal leggen. Ze weten dat er een 
speciale regeling bestaat voor dit soort projecten, de postcoderoosregeling. Deze regeling zorgt voor een 
korting op de energiebelasting als mensen meedoen met een coöperatief energieproject.  
Al snel wordt duidelijk dat er meer bij komt kijken dan de enthousiaste initiatiefnemers denken. Ze krijgen te 
maken met dakconstructieberekeningen, een juridische overeenkomst met de dakeigenaar, vragen over de 
capaciteit van de elektrische aansluiting, contracten met de netbeheerder en een meetbedrijf, een 
doorrekening van de business case, een contract met een energieleverancier voor de verkoop van de stroom. 
Daarnaast moeten ze een ledenwervingsactie opzetten waarvoor communicatie nodig is: een website, 
informatiebijeenkomsten en lokale media. Ze moeten zich melden bij de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM), want de financiële toezichthouder ziet hun coöperatie als een soort beleggingsinstelling. Het valt niet 
mee om het online meldingsformulier met veel financieel jargon in te vullen. 
Dit is nog maar een kleine greep van de vele zaken die bij projectontwikkeling komt kijken. De groep besluit 
dan ook al snel om ondersteuning te zoeken. Gelukkig kunnen ze terecht bij de regionale koepelvereniging in 
hun provincie; deze organiseert workshops en een training. Via het netwerk komen ze in aanraking met 
ervaren projectontwikkelaars die inzetbaar zijn bij hun project. Ze besluiten lid te worden van Zon op 
Nederland, krijgen ondersteuning van een projectbegeleider en administratieve diensten en werken nu 
samen met 50 collega-coöperaties. 
 
Bij grotere projecten, zoals een zonnepark of windpark, neemt de complexiteit snel toe. De 
projectontwikkeling omvat een soms langjarige vergunningsprocedure, subsidieaanvraag, complexe 
contractonderhandelingen en projectfinanciering, en vraagt daarnaast om een intensief participatieproces 
met andere bewoners die niet allemaal even enthousiast zijn.   
Ervaren coöperaties zoals Deltawind en Zeeuwind hebben de kennis zelf in huis; ze ontwikkelen al minstens 
30 jaar coöperatieve wind- en zonprojecten. Startende coöperaties zoeken hiervoor ondersteuning bij 
ervaren ontwikkelaars.  
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2| Projectenbureaus en dienstverleners op hoofdlijnen 
 
Met het groeien van het aantal en de omvang van lokale energiecoöperaties neemt de behoefte aan 
professionele ondersteuning bij de projectontwikkeling van coöperatieve projecten toe. Naarmate 
meer productie-installaties in bedrijf komen, groeit ook de behoefte aan ondersteuning bij het 
beheer van de installaties en de administratieve verrekening. 
 
Soorten en maten 
Uit de verkenning blijkt dat er 8 typen projectbureaus of dienstverleners actief te zijn, grofweg op te 
delen in coöperatieve en commerciële projectbureaus en dienstverleners. 
De coöperatieve dienstverleners werken, net als de commerciële partijen, ‘commercieel’ in de zin 
van tegen een vergoeding, kostendekkend of met winstoogmerk, maar deze zijn ontstaan op initiatief 
van lokale coöperaties en/of zijn daar organisatorisch mee verbonden.  
 

Categorieën projectbureaus en dienstverleners coöperatieve projectontwikkeling 
 
Coöperatieve beweging 
1. Lokale energiecoöperaties met eigen ontwikkelcapaciteit. 
2. Regionale koepelcoöperatie* met een platform voor kennisuitwisseling, ondersteuning. 
3. Regionale koepelcoöperatie met een coöperatief projectbureau*. 
4. Coöperatief projectbureau of ontwikkelstichting: projectbegeleiding en –ontwikkeling, beheer. in 

opdracht van lokale coöperatie(s).  
Commerciële partijen 
5. Adviesbureaus en zelfstandig adviseurs, gespecialiseerd in coöperatieve projecten: in opdracht van 

lokale coöperatie(s). 
6. Commerciële ontwikkelaar, gespecialiseerd in coöperatieve projecten: in opdracht van lokale 

coöperatie(s), of project op eigen initiatief en (deel) productie-installatie in eigendom van een 
projectcoöperatie.  

7. Energiebedrijven met coöperatieve projecten: initiatief van een energiebedrijf, productie-installatie in 
eigendom van een projectcoöperatie. 

8. Overige diensten zoals crowdfundingplatforms.  
 
*Een koepelcoöperatie is een coöperatie van lokale coöperaties; de leden zijn coöperaties (organisaties, 
geen particulieren).  
 

 
Type1: Lokale energiecoöperaties met eigen ontwikkelcapaciteit 
Veel coöperaties van het eerste uur hebben zelfstandig ontwikkelcapaciteit opgebouwd. Ze hebben 
één of meerdere ervaren projectbegeleiders in dienst of beschikken over een netwerk van 
zelfstandige adviseurs die ingehuurd worden op projectbasis. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
stadscoöperaties als Grunneger Power in Groningen of deA in Apeldoorn, die meerdere mensen in 
loondienst hebben en/ of zelfstandige professionals inhuren. Een aantal oudere coöperaties met 
meer dan 30 jaar ervaring, zoals Zeeuwind en Deltawind beschikken over een eigen bedrijfsbureau 
met meerdere ervaren ontwikkelaars in loondienst. Deze coöperaties bieden steeds vaker diensten 
aan, aan nieuwe initiatiefgroepen in hun werkingsgebied. 
 
Type 2: Regionale koepelcoöperatie: platform voor samenwerking en ondersteuning  
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In meerdere regio’s bestaan koepelcoöperaties, samenwerkingsverbanden van lokale coöperaties. Ze 
bieden een platform voor samenwerking en kennisuitwisseling, bundelen expertise en organiseren 
communities of practice, trainingen, workshops (‘energiewerkplaatsen’), of verwijzen door naar 
zelfstandige specialisten. De activiteiten zijn voornamelijk gericht op versterking van de 
zelfredzaamheid van coöperaties, ze nemen geen werk uit handen.  
De eerste koepelorganisaties ontstaan in 2011 in de drie Noordelijke provincies met de oprichting 
van de Gronings Energie Koepel (GrEK), het Friese Us Koöperaasje en de Drentse Kei. Samen richten 
zij een coöperatieve energieleverancier EnergieVanOns op die de handel in energie op zich neemt. Ze 
organiseren projectondersteuning voor aangesloten lokale coöperaties waarbij nauw wordt 
samengewerkt met de Natuur en milieufederaties en koepels van dorpsverenigingen. In andere 
provincies zijn vergelijkbare regionale samenwerkingsverbanden en platforms ontstaan, zoals 
REScoopLimburg (2015) en de Verenigde Energie Coöperaties Gelderland (VECG). Dezehebben (nog) 
niet altijd een eigen rechtsvorm. In Zuid-Holland ontmoeten coöperaties elkaar via een Zuid-Hollands 
netwerk.  
 
Type 3: Regionale koepelcoöperatie met een coöperatief projectbureau  
Een aantal koepelcoöperaties gaat verder dan kennisuitwisseling en beschikt over een eigen 
projectbureau, vaak als een aparte BV in eigendom van de coöperatie. In het Noorden is recent de 
coöperatieve ontwikkelaar Bronnen VanOns opgericht, voortkomend uit de eerder genoemde 
koepelverenigingen en de Groningse energiecoöperatie Grunneger Power, en gericht op ontwikkeling 
van grootschalige wind- en zonprojecten.  
Al eerder, in 2014, is het landelijke projectbureau REScoopNL opgericht, als onderdeel van de 
gelijknamige landelijke koepelcoöperatie. Het projectbureau bestaat uit een netwerk van regionale 
projectleiders die ondersteuning bieden bij de ontwikkeling, bouw en exploitatie van zon- en 
windprojecten. In Utrecht en Zuid-Holland wordt gewerkt aan regionale trainingen (met de Natuur- 
en Milieufederatie Utrecht en het Zuid-Hollands netwerk).  
Een ander voorbeeld is het Gelderse Coöperatieve Energie Dienstenbedrijf  Rivierenland (2015), dat 
de ervaringen van de ontwikkeling van windpark BetuweWind inzet in de regio Rivierenland, een 
regio van Gelderland.  
 
Soms ontstaat een koepelcoöperatie uit een coöperatief projectbureau. Tot deze (sub)categorie 
rekenen we de landelijke (koepel)coöperatie Zon op Nederland, die al sinds 2011 actief is en die in 
2018 is samengevoegd met REScoopNL. Dit is een van de eerste echte coöperatieve dienstverleners, 
ontstaan op initiatief van lokale energiepioniers uit Amsterdam die hun ervaring wilden inzetten voor 
ondersteuning van nieuwe initiatiefgroepen. Ze richtten een projectbureau op3 en nieuwe ‘Zon op-
coöperaties’ met lokale initiatiefgroepen in Noord-Holland, Zuid-Holland en andere provincies. Deze 
coöperaties vormen samen de koepelcoöperatie Zon op Nederland. Sinds in 2014 de 
postcoderoosregeling van kracht is, richten zij zich volledig op de dienstverlening van 
postcoderoosprojecten.  
 

Het Zon op Nederland netwerk omvat inmiddels meer dan 50 zoncoöperaties, een gespecialiseerd 
dienstenbureau (ZonWerkt) met ervaren projectbegeleiders en een ICT-systeem voor de leden- en 

 
3 ViaZon, in 2018 omgedoopt tot ZonWerkt (tweemanszaak van Erik de Lange en Dick van Zadelhoff).  



DOEN: Mapping coöperatieve dienstverleners  
 
 
 
 
 

06-05-2019|7 
 

projectadministratie (OZON) voor geautomatiseerde collectieve verrekening van het verlaagd tarief van 
aangesloten leden. De coöperatie Zon op Nederland is in 2018 samengevoegd met de landelijke coöperatie 
REScoopNL, waarbij het projectenbureau van REScoopNL het dienstenbureau ZonWerkt inhuurt voor 
dienstverlening aan de leden.  

 
Het grootste coöperatieve projectenbureau van Nederland is AGEM (Achterhoekse Energie 
Maatschappij). Het dienstenbedrijf uit de Achterhoek is in 2013 ontstaan op initiatief van acht 
gemeenten om duurzame energieprojecten en een energieneutrale regio in 2030 te realiseren. 
AGEM heeft zich ook ontwikkeld tot een dienstenbureau voor lokale energiecoöperaties, met name 
voor postcoderoosprojecten. Inmiddels zijn tien coöperaties aangesloten bij AGEM, dat daarmee het 
karakter van een regionale koepelcoöperatie krijgt. Het bureau heeft het 22 mensen in dienst, 
waarvan 6 ervaren projectontwikkelaars, meer dan 20 zonprojecten gerealiseerd en meer dan 100 
projecten in de pijplijn.  
 
Ondertussen neemt ook de vraag naar ondersteunende diensten voor lokale warmte-initiatieven toe. 
Een aantal coöperaties ontwikkelt het 31Buurtwarmte onder de vlag van de nieuwe landelijke koepel 
EnergieSamen dat zich specialiseert in adviesdiensten voor warmte-initiatieven. Hierbij wordt goed 
gekeken naar Denemarken waar veel ervaring is opgedaan met coöperatieve warmtenetten, en naar 
het voorbeeld van de Deense dienstverlener EBO consult. Daarnaast omvat het dienstenpakket 
procesondersteuning bij een wijkgerichte aanpak. 
 

Overijssels projectbureau 
In Overijssel wordt al langere tijd nagedacht over de oprichting van een koepelvereniging en dienstenbedrijf.  
Het is een diep gekoesterde wens van een aantal Overijsselse coöperaties, om de sector te  
professionaliseren. Het blijkt lastig om tot een breed gedragen plan voor een dienstenbedrijf te komen.  
 
Wat is de situatie? De Natuur en milieufederatie Overijssel faciliteert al een aantal jaar een platform voor 
lokale energie-initiatieven(PLEI). Daarnaast krijgen startende initiatieven ondersteuning van de provincie, 
met een subsidie en van een netwerk van initiatievenmakelaars die door de provincie worden betaald. De 
ervaren coöperaties bieden adviesdiensten aan startende coöperaties. De coöperatieve dienstverlener CORF 
ondersteunt bij postcoderoosprojecten en een aantal coöperaties werkt samen onder de vlag Nuts&Co 
(2018). In 2018 is intensief overleg gevoerd over de oprichting van een regionaal dienstenbedrijf met 
ondersteuning van een onafhankelijke adviseur. Dit heeft niet geleid tot een gedragen plan; de meningen 
verschillen over de gewenst vorm en aanpak en er is onvoldoende onderling vertrouwen.  
De provincie heeft het initiatief naar zich toegetrokken en werkt samen met NMO en Nuts&Co aan het 
professioneel inrichten van een projectbureau. De opzet gaat uit van een pool van lokale experts en een 
coördinator die de ontwikkelvraag scherp helpt stellen en daar de juiste expert bij zoekt (van 
projectontwikkeling tot juridisch advies). Dit wordt gecombineerd met een ontwikkelfaciliteit (revolverend 
fonds).Deze opzet is bedoeld voor coöperaties maar in dit stadium dan nog niet van de coöperaties. Het is 
nog duidelijk of dit een zelfstandige stichting wordt of een loket van de provincie. Het plan is naar 
verwachting gereed najaar 2019.  
 

 
Type 4: Coöperatief projectbureau of ontwikkelstichting 
In het verlengde van projectbureaus van de regionale koepelverenigingen zijn dienstenbedrijven of 
ontwikkelstichtingen die ontstaan uit samenwerkingsverbanden van een aantal lokale coöperaties in 
een gemeenten of gebied, zoals de Stichting Zonnebank in Breda, Kennemer Energie in de regio 
Haarlem, Haarlemmermeer (2017) en Stichting DUW voor de Nieuwe Waterweg bij Schiedam.  
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Andere coöperatieve dienstverleners richten zich op een specifiek (type) projecten, zoals CORF voor 
postcoderoosprojecten in Overijssel (2017), of de ontwikkelstichting Stichting WIEK II uit Nijmegen. 
De scope van deze dienstverleners is specifieker gericht op projectontwikkeling.  
 

WIEKII is opgericht voor het coöperatieve windproject WindpowerNijmegen op initiatief  van de Gelderse 
Milieufederatie en een projectontwikkelaar. De stichting werkt inmiddels ook voor andere Gelderse wind- en 
grootschalige zonprojecten. Ontwikkelaar Izzy Projects is ook in andere delen van het land actief en 
specialiseert zich met coöperatieve wind, zon en warmteprojecten. 

 
Type 5: Adviesbureaus en zelfstandig adviseurs 
De vijfde categorie bestaat uit kleinere adviesbureaus of zelfstandigen die hun diensten aanbieden 
aan coöperaties. Zij werken vaak samen met coöperatieve projectbureaus van koepelverenigingen, 
maar kunnen ook direct door een coöperatie ingehuurd worden. In Zeeland ontwikkelt een 
zelfstandig ondernemer postcoderoosprojecten onder de vlag Maak Onze regio Duurzamer.   
 
Type 6: Commerciële ontwikkelaars met coöperatieve projecten 
Rond 2010 beginnen commerciële partijen kansen te zien in de lokale energiemarkt. Dit loopt min of 
meer gelijk op met de groei van het aantal burgercoöperaties en oprichting van regionale koepels.  
Dit zijn vaak de wat grotere projectontwikkelaars die coöperatieve projecten in hun werkpakket 
opnemen. Ze werken samen met energiecoöperaties of particulieren, of ontwikkelen eigen projecten 
die ze onderbrengen in een  projectcoöperatie met particuliere leden.  
Voorbeelden: 
• De Windcentrale is de eerste commerciële partij (2010) die specifiek coöperatieve projecten 

opzet. De Windcentrale koopt bestaande windturbines, financiert die met Winddelen van 
particulieren die de windturbine samen in eigendom nemen in een  projectcoöperatie en de 
stroom daarvan afnemen. Het initiatief is ontstaan in samenwerking met Greenchoice, maar is 
inmiddels zelfstandig verder gegaan.  

• Projectontwikkelaar Greenspread is een van de eerste ontwikkelaars die samenwerkte met 
lokale burgerinitiatieven; de eerste projecten dateren van 2012. Meer recent zijn grote 
zonneparken waarvan een deel coöperatief ontwikkeld is (o.a in Brabant).  

• In 2014 starten ontwikkelaar Solar Green Point en Energie van Hollandsche Bodem (EVHB) met 
coöperatieve zonprojecten. Deze ontwikkelaars starten een project en zoeken daar deelnemers 
bij. Ontwikkelaar Izzy Projects is al eerder genoemd als aanjager van coöperatieve projecten in 
Nijmegen en Drimmelen.   

• Ook andere zonnepark-ontwikkelaars zoals Groen Leven werken samen met coöperaties, al is het 
coöperatieve aandeel vaak minimaal.   

 
Type 7: Energieleveranciers met coöperatieve projecten 
Een aantal energiebedrijven ontwikkelt postcoderoosprojecten. Het EON Samenzon initiatief (2015) 
stopgezet omdat er onvoldoende animo was. Postcodestroom van ServiceHouse/ Pon Holding (2016) 
en Zonnehub van Eneco (2017) zijn nog actief. Leverancier VrijopNaam ontwikkelt zonneparken en 
biedt klanten de mogelijkheid om een paneel op naam te kopen, dat recht geeft op een deel van de 
opbrengst. Klanten worden lid van de coöperatie VrijopNaam. Dat geldt ook voor de 
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stroomproducten van Qurrent. In beide gevallen is in beperkte mate sprake van coöperatief 
eigendom en zeggenschap.   
 
Type 8: Overige diensten: crowdfunding 
De crowdfundingsplatforms zijn géén projectontwikkelaars, maar bieden wel specifieke financiële 
diensten voor coöperaties en andere collectieve projecten. We noemen ze in deze verkenning dus 
wel. In 2012 richt Greenspread het eerste crowdfundingplatform voor energieprojecten op: 
Greencrowd. Niet lang daarna volgt het crowdfundingplatform ZonnepanelenDelen. Platforms als 
Duurzaam Investeren en anderen richten zich ook op duurzame energieprojecten.  
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3| Observaties  

 
Uit de verkenning en de gesprekken met initiatiefnemers komen een aantal zaken naar voren die hier 
kort worden toegelicht.  
 
De markt voor projectbureaus  
• Er is duidelijke behoefte aan professionele ondersteuning bij projectontwikkeling. Dit blijkt uit de 

groei van het aantal projectbureaus, met name vanaf 2017.  
• De coöperatieve sector organiseert deze ondersteuning deels zelf, vaak in regionaal verband, 

vanuit een koepelvereniging, met als belangrijke toegevoegde waarden: de dienstverleners 
komen uit de sector en de eigen regio, zijn lokaal goed verankerd en hebben een binding met de 
mensen in het gebied.   

• De projectbureaus richten zich op zon- en windprojecten. De aandacht voor ondersteuning van 
warmte-initiatieven neemt snel toe.   

• In de nabije toekomst ontstaat ook behoefte aan ondersteuning in de beheerfase. Dit geldt in het 
bijzonder voor de administratieve verrekening van het verlaagd belastingtarief, en uitkering van 
rendement of rente aan deelnemers.  Coöperaties willen deze diensten uitbesteden om daarmee 
ook voor continuïteit te kunnen zorgen en de afhankelijkheid van vrijwilligers te verkleinen. Zon 
op Nederland biedt deze diensten nu al aan, maar kan de vraag nauwelijks aan. Om die reden is 
samenwerking gezocht met het projectbureau van REScoopNL.  

• De projectbureaus zoeken naar een geschikte vorm, aanpak en rol in de relatie tot de lokale 
coöperaties. Er zit een zekere spanning tussen ontzorgen en zelfredzaamheid. Dienstverleners 
ontzorgen, maar willen het initiatief ook niet uit handen nemen van de lokale coöperaties. De 
ondersteuningsbehoefte is voor elke coöperatie anders en vraagt om maatwerk en sensitiviteit 
van de dienstverlener. Zodra er geld in het spel komt, ontstaat ook snel de vraag welk deel van 
de werkzaamheden betaald, dan wel op vrijwillige basis geleverd worden. Een vergelijkbare 
spanning doet zich voor tussen de regionale projectbureaus en het landelijke projectbureau 
REScoopNL: wat pak je regionaal op, waar is landelijke ondersteuning wenselijk?  

 
Verdienmodel 
• De projectenbureaus werken in opdracht van coöperaties of andere partijen. Het verdienmodel 

is gebaseerd uit inkomsten uit diensten. Ze hebben meestal geen productie-installaties in 
eigendom. 

• Een regionaal projectbureau heeft een zekere schaal nodig om kostendekkend te kunnen 
opereren. Dat kan een uitdaging zijn; er moeten genoeg projectkansen zijn en lokale coöperaties 
moeten het bureau willen inschakelen. Wat de meest geschikte schaal en omvang is, is niet 
onderzocht. Het grootste projectbureau AGEM heeft bijna 20 mensen in dienst (waarvan een 
groot deel parttime), bijna 100 projecten onder handen en werkt na vier jaar kostendekkend. Het 
heeft een aanzienlijk startkapitaal meegekregen van de gemeenten (bijna 1 miljoen euro). AGEM 
werkt voor gemeenten, coöperaties en bedrijven in de regio (dus niet alleen coöperaties) en 
verzorgt daarnaast ook een energieloket en energielevering.  

 
Financiering 
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• De projectbureaus en lokale coöperaties zijn vrijwel allemaal op zoek naar kapitaal voor de 
verdere opbouw en professionalisering van het projectbureau én voorfinanciering van projecten.  

• Wat betreft voorfinanciering van projecten: er zit vaak al veel werk in de voorbereidingsfase, 
bijvoorbeeld het zoeken naar locaties, overleg met de gemeente en omwonenden, doorrekenen 
van een business case en ledenwerving. De voorbereidingskosten kunnen uiteindelijk 
gefinancierd worden uit het project zelf, maar pas nadat dit gerealiseerd is. In het verleden is 
veel voorbereidend werk verricht op no cure, no pay basis. Hiermee is het risico op niet-slagen 
verlegd naar de dienstverleners en dat is niet langer houdbaar.   

• Op dit moment zijn de provincies belangrijke financiers voor de lokale coöperaties, die met een 
subsidie projectondersteuning kunnen inkopen bij een projectbureau. De projectbureaus zijn 
daarmee afhankelijk van het bestaan van een goede subsidieregeling en van het succes van 
lokale coöperatie om subsidie te verkrijgen en bieden dan ook vaak ondersteuning bij de 
subsidieaanvraag. Niet alle provincies bieden ondersteuning.  (bijvoorbeeld Noord-Holland heeft 
geen specifieke regeling voor coöperaties, Overijssel heeft juist een ruimte regeling). 

• Projectfinanciering biedt geen ruimte voor de opbouw van het projectbureau. Dit is wel nodig.  
• Landelijk en regionaal wordt gewerkt aan speciale ontwikkelfaciliteiten of revolverende fondsen, 

waarmee de projectvoorbereiding en ontwikkelrisico’s gedekt kunnen worden. 
 

Provinciale ondersteuning van energie-initiatieven 
Een actueel overzicht van provinciale subsidieregelingen, garantieregelingen of fondsen voor lokale energie-
initiatieven ontbreekt.  
[zou ik graag maken] 
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4| FACSTHEETS PER DIENSTVERLENER 

 
Op de volgende pagina’s zijn facstheets opgenomen waarin per dienstverlener aangegeven: 
• type 
• korte omschrijving 
• organisatievorm 
• werkingsgebied 
• doelstelling 
• doelgroep 
• diensten  
• verdienmodel 
• financiering 
• partners 
• contactpersoon 
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OVERZICHT DIENSTEN - EN PROJECTBUREAUS COÖPERATIEVE PROJECTONTWIKKELING

NR NAAM PROVINCIE OPGERICHTKolom1TYPE DIENSTVERLENER 
Zeeuwind/  eigen ontwikkelcapaciteit Zuid-Holland 1987 1 coöperatie/ eigen ontwikkelcapaciteit
Deltawind/ eigen ontwikkelcapaciteit Zeeland 1989 1 coöperatie/ eigen ontwikkelcapaciteit
Grunneger Power/ eigen ontwikkelcapaciteit Groningen 2011 1 coöperatie/ eigen ontwikkelcapaciteit
andere lokale coöperaties/ eigen ontwikkelcapaciteit Nederland 1 coöperatie/ eigen ontwikkelcapaciteit
REScoopLimburg Limburg 2015 2 koepelcoöperatie/ samenwerking
GrEK Groninger Energie Koepel Groningen 2011 2 koepelcoöperatie/ samenwerking
Energiewerkplaats (met koepel Drentse Kei) Drenthe 2013 2 koepelcoöperatie/ samenwerking
Energiewerkplaats Fryslân (met koepel ûs Koöperaasje) Friesland 2 koepelcoöperatie/ samenwerking
AGEM Achterhoekse energie/ projectbureau Gelderland 2013 3 projectbureau/ koepelcoöperatie 
REScoopNL/ projectbureau Nederland 2014 3 projectbureau/ koepelcoöperatie 
Coöperatief Energie Dienstenbedrijf Rivierenland/ Betuwe stroomGelderland 2015 3 projectbureau/ koepelcoöperatie 
REScoopNL/ Zuid-Holland projectbureau Zuid-Holland 2019 3 projectbureau/ koepelcoöperatie 
REScoopNL/ Zon op Nederland Nederland 2011 3 projectbureau/ koepelcoöperatie 
REScoopNL/ 31 Buurtwarmte Nederland in oprichting 3 projectbureau/ koepelcoöperatie 
Bronnen van Ons/ met Grunneger Power, GrEK, GNMF Groningen, Friesland, Drenthe2018 4 projectbureau/ coöperatieve ontwikkelaar
CORF Coöperatie op Rozen Facilitair Overijssel 2017 4 projectbureau/ coöperatieve ontwikkelaar
Nuts&Co Overijssel 2018 4 projectbureau/ coöperatieve ontwikkelaar
Stichting DUW! (Duurzaamheid in Uitvoering in Waterweg Noord)Zuid-Holland 2017 4 projectbureau/ ontwikkelstichting
Stichting Zonnebank Noord-Brabant 2017 4 projectbureau/ ontwikkelstichting
Stichting Energie Verbonden Noord-Holland 2018 4 projectbureau/ ontwikkelstichting
Stichting/ Coöperatie Kennemer Energie Noord-Holland 2017 4 projectbureau/ ontwikkelstichting
Stichting WIEK II/ Izzy projects Gelderland 2013 4 projectbureau/ ontwikkelstichting
Zelfstandige specialisten Nederland 5 adviesbureau
Coöperatie Expert Nederland 2015 5 adviesbureau
Maak Onze Regio Duurzamer Zeeland 2017 5 adviesbureau
Ecoop Groningen, Friesland, Drenthe2018 5 adviesbureau
De Groene Fiscalist 2015 5 adviesbureau
Buurtstroom Energie-U/ Soft Energy Utrecht 2016 5 adviesbureau
Izzy Projects (met Stichting WIEK II) Nederland 2010 6 commerciële ontwikkelaar
Greenspread/ Greencrowd Nederland 2012 6 commerciële ontwikkelaar
De Windcentrale Nederland 2011 6 commerciële ontwikkelaar
Energie Van Hollandse Bodem (EVHB) Nederland 2014 6 commerciële ontwikkelaar
Solar Green Point Nederland 2014 6 commerciële ontwikkelaar
Postcodestroom (PON Holding) Nederland 2016 6 commerciële ontwikkelaar
Zonnehub Eneco Nederland 2017 7 energiebedrijf
VrijopNaam Nederland 7 energiebedrijf
ZonnepanelenDelen Nederland 2012 8 crowdfunding platform
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Windcoöperaties: Deltawind, Zeeuwind 
 

 
 
Website: www.deltawind.nl, www.zeeuwind.nl  

 
Type 
Windcoöperaties met eigen ontwikkelcapaciteit. 
Omschrijving  
Eerste generatie windcoöperaties, ontstaan eind jaren 80. (Burger)coöperaties met samen circa 5.000 leden. 
 
Organisatie type 
Deltawind, opgericht 11 augustus 1989, KvK 23061657, gevestigd te Goeree-Overflakkee (Oud-Tonge). 
Zeeuwind,  opgericht 23 januari 1987, KvK 22028161, gevestigd te Vlissingen.  
 
Diverse project-BV’s voor windparken.  
Voor Windpark Krammer: Deltawind-Zeeuwind Holding B.V. (opgericht 2016), Windpark Krammer B.V. 
(opgericht 2013), Stichting Obligatiehouders Windpark Krammer (opgericht 2018), Stichting Omwonenden 
Windpark Krammer (opgericht 2017). 
 
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Zeeland, Zuid-Holland (Goeree-Overflakkee. 
 
Doelstelling 
Realisatie van coöperatieve wind- en zonprojecten. 
 
Doelgroep 
Bewoners van Zeeland, Goeree-Overflakkee. 
 
Projecten (gerealiseerd, pijplijn) 
Wind, zon. 
 
Diensten 
Ontwikkeling, beheer, eigendom.  
 
Verdienmodel 
Opbrengsten projecten.  
 
Financiering 
Projectfinanciering. 
Ledenkapitaal. 
Eigen vermogen.  
 
Partners  
Afhankelijk van projecten.  
 
Contactpersoon 
Monique Sweep (Deltawind), Teus Baars (Zeeuwind). 
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Voorbeeld van een stadscoöperatie met eigen ontwikkelcapaciteit.  

Grunneger Power  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Website: www.grunnegerpower.nl  
Type 
Lokale energiecoöperatie met eigen ontwikkelcapaciteit (type 1). 
Omschrijving  
Grunneger Power zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen om Groningen duurzaam te maken. Wij helpen 
concreet met het besparen, opwekken en gebruiken van groene energie. Zo investeren we samen in een 
duurzaam Groningen en een mooiere wereld. Hiermee wordt energie groener en ook weer van onszelf! 
Wij willen het anders. Wij willen regie over onze eigen energie. Inmiddels zijn wij de grootste 
energiecoöperatie in Groningen, en één van de grootsten van Nederland. Erg gaaf, want hiermee vervult 
Grunneger Power een pionierspositie. Met veel aandacht en daadkracht zorgen we er samen voor dat er 
100% groene energie wordt opgewekt dóór Groningers, vóór Groningers. Samen zijn wij Grunneger Power! 
 
Organisatie type 
Rechtsvorm: coöperatieve vereniging, opgericht 6 april 2011, KvK 52467368, gevestigd te Groningen. 
Vaste medewerkers: circa 10.  
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Stad Groningen. Provincie Groningen via GrEK, Bronnen VanOns, Energie VanOns.  
Doelstelling 
Verduurzamen energievoorziening Groningen. 
Doelgroep 
Bewoners, wijkverenigingen, bedrijven, VVE’s in de stad Groningen. 
Projecten (gerealiseerd, pijplijn) 
Productieprojecten: meerdere zonnedaken postcoderoos, zonnepark operationeel en gepland.Veel aandacht 
voor warmte. 
Diensten 
Advies, begeleiding, ontwikkeling en andere activiteiten lokale energietransitie. 
Ondersteuning bij projectontwikkeling lokale initiatiefgroepen.  
Verdienmodel 
Inkomsten uit opdrachten.  
Financiering 
Opdrachten gemeente Groningen. 
Lening en subsidie gemeenten Groningen (bij oprichting).  
Partners  
Gemeente, provincie. Mede –initiatiefnemer Groningse Energiekoepel GrEK, noordelijke energieleverancier 
Energie VanOns, coöperatieve ontwikkelaar Bronnen Van Ons.     
Afhankelijk van type project: o.a ook Shell in een warmteproject.  
Contactpersoon 
Steven Volkers.  
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Groningse Energie Koepel GreK: voorbeeld van een koepelvereniging met platform voor 
kennisuitwisseling en ondersteuning via trainingen, workshops e.d. Vergelijkbare diensten worden 
geleverd door regionale koepelcoöperaties in Friesland (Us Koöperaasje), Drenthe (Drentse Kei),  
Overijssel (platform Duurzame energie-initiatieven), VECG (Verenigde Energie Coöperatie Gelderland).  

GrEK Groninger Energie Koepel  

 
Website: www.greksite.wixsite.com 
Type  
Regionale koepelcoöperatie (type 2). 
Omschrijving  
Groningse koepel van energiecoöperaties (coöperatie van coöperaties). 
Ondersteunt Groningers die energie besparen en opwekken met kennisdeling, trainingen. Inmiddels is GrEK 
uitgegroeid tot een organisatie met 8 professionals in dienst. GrEK helpt bijna 60 energie-initiatieven met 
energie besparen en opwekken. 
Organisatie type 
Rechtsvorm: coöperatieve vereniging, opgericht 19 september 2013, KvK 58808663, gevestigd te Kantens. 
Volledige naam: Coöperatie "Groninger Energie Koepel" U.A. 
Vaste medewerkers: 8   
Leden: lokale coöperaties waaronder Grunneger Power (initiatiefnemer, grootste in de provincie).  
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Provincie Groningen. 
Doelstelling 
Belangenbehartiging, ondersteuning van lokale energiecoöperaties door kennisuitwisseling, trainingen, e.d.  
Doelgroep 
Bewoners, bedrijven.  
Projecten/ activiteiten 
Opwekking, besparing. 
Diensten 
Projectondersteuning postcoderoosprojecten  
Middels trainingen, werksessies, projectbegeleiding (verschillende begeleidingsabonnementen: ontzorging, 
begeleiding, advisering).   
Verdienmodel 
Inkomsten uit opdrachten.  
Financiering 
Subsidie provincie. 
Projectfinanciering (lokale projecten).   
Partners  
Groningse Natuur en Milieufederatie, Buurkracht. 
Contactpersoon 
Harm Jan  Prins 
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Energiewerkplaats Fryslan/ Ùs Koöperaasje 

 
 
Met ondersteuning van: 
Adviesbureau ECoop voor postcoderoosprojecten 
Website: www.energiewerkplaats.frl 
Type 
Regionale koepelcoöperatie (type 2). 
Omschrijving  
Netwerkorganisatie. Ondersteuning bij projectontwikkeling.  
Vrijwilligers, die in dienst van het algemeen belang, werken aan de energietransitie in Fryslân door initiatief 
te nemen, dat is onze doelgroep. Deze vrijwilligers werken jarenlang aan tal van projecten die ons allemaal 
verder helpen en de energietransitie uiteindelijk ook echt realiseren. Op allerlei niveaus, gemeentelijk, 
provinciaal en nationaal, moeten initiatieven ontstaan.  
Type organisatie type 
Geen rechtsvorm.  
De Energiewerkplaats is een ideële organisatie en valt onder het bestuurlijk toezicht van Stichting 
Doarpswurk Fryslân. Het is dus nadrukkelijk geen adviesbureau binnen het economisch leven. De 
Energiewerkplaats is een netwerkorganisatie waarbinnen ook vooral wordt samengewerkt met overheden, 
zowel provinciaal als gemeentelijk. 
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Friesland. 
Doelstelling/ missie 
Inzet voor de energietransitie met een eerlijke verdeling van lusten, lasten en zeggenschap.  
Doelgroep 
De Energiewerkplaats zet zich in voor vrijwilligers die in dienst van het algemeen belang, in hun eigen directe 
leefomgeving, de energietransitie willen vormgeven.  
De energiewerkplaats richt zich op de vrije Friezen die zich vrijwillig inzetten voor initiatieven binnen hun 
eigen gemeenschap. 
Projecten/ activiteiten 
Tientallen gerealiseerde en geplande Postcoderoos en SDE+ projecten in Fryslân. 
Diensten 
Advies en ondersteuning voor complete proces, van visievorming tot realisatie: visie, ontwerp & proces 
(dorpsvisie- en plannen met ‘energiemix methode’), energiebesparing en energieproductie. 
Energieopwekking: ondersteuning met workshops waarin in lokale initiatiefnemers groepsverband 
praktijkgericht aan de slag gaan met hun eigen energieopwekkingsproject.  
Voor grotere projecten is ook begeleiding beschikbaar door ervaren projectbegeleiders uit het netwerk. Voor 
Postcoderoosprojecten kan het dienstenbureau ECoop worden ingeschakeld (zie apart speradsheet). 
 
Verdienmodel 
Onduidelijk (navragen) 
Financiering 
Subsidie provincie Friesland (navragen) 
Partners  
Stichting Doarpswurk Fryslân (leefbaarheid Friese platteland), Ûs Koöperaasje (koepelcoöperatie van 
energiecoöperaties), Friese Milieufederatie, Provincie Friesland. 
Contactpersoon 
Sybrand Frietema de Vries.  
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RESCOOP Limburg 

 
 
Website: www.rescooplimburg.nl 
Type 
Regionale koepelcoöperatie (type 2). 
Omschrijving  
REScoop Limburg is de alliantie van onafhankelijke Limburgse, duurzame energiecoöperaties. REScoop 
Limburg ondersteunt haar leden bij het opwekken en leveren van duurzame energie en het mogelijk maken 
van energiebesparende maatregelen. In het bijzonder richt REScoop Limburg zich op het ontwikkelen van 
coöperatieve, regionale wind- en zonneparken. Principieel uitgangspunt daarbij is om, door de coöperatieve 
aanpak, de geldstromen binnen de regionale economie te houden en ten goede te laten komen van de eigen 
inwoners. REScoop Limburg is een lerende organisatie die met al haar leden een verdere professionalisering.  
 
Samenwerkingsverband van 8 lokale coöperaties: Leudal Energie, Peel Energie, WeertEnergie, NeWeCoop, 
Zuidenwind, Duurzaam Roerdalen, Samenstroom en Echt-Susteren Energie. 
Organisatie 
Rechtsvorm(en): Coöperatieve vereniging, opgericht 9 december 2015, KvK 64726452 (volledige naam: 
Cooperatieve Vereniging Rescoop Limburg U.A.). 
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Noord- en Midden Limburg (en omliggende gebieden). 
Doelstelling 
Ondersteuning bij ontwikkeling van coöperatieve, regionale wind- en zonneparken.  
Opwekken en leveren van duurzame energie en het mogelijk maken van energiebesparende maatregelen.  
Belangenbehartiging in de regio (“brancheorganisatie vaan aangesloten leden”).   
Doelgroep 
Lokale coöperaties. Inwoners van Limburg die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen en exploiteren van 
windmolens met behulp van een coöperatieve aanpak.  
Projecten (gerealiseerd, pijplijn) 
Vijf windparken in ontwikkeling (68 MW waarvan 39 MW in coöperatief eigendom van lokale cooperaties).  
Diensten 
Voornamelijk platform voor kennisuitwisseling en belangenbehartiging.  
Projectontwikkeling wordt door de individuele leden gedaan, die ook opdrachtgever zijn. De projectleiders 
werken nauw samen in Rescooplimburg verband. De individuele leden (lokale coöperaties) zijn lid van 
RescoopNL en maken ieder meer of minder gebruik van de diensten van RescoopNL.   
Plannen: Rescooplimburg werkt aan een plan ("Coöperatieve ontwikkeling in Limburg") voor verdere 
professionalisering van de coöperaties. Dit omvat onder andere het al werkend opleiden van een minimaal 
10 nieuwe projectleiders. Het doel is om voldoende projectleiders te hebben die al die projecten in Limburg 
die uit de RESsen voortkomen (mee) te kunnen ontwikkelen. “Het is nog niet duidelijk of dit in opdracht van 
lokale coöperaties zal gaan. Mogelijk kan er ook een provinciaal ontwikkelbedrijf ontstaan dat de projecten 
ontwikkelt en na financial close overdraagt aan de lokale coöperaties”. 
 
Verdienmodel 
Geen.  
Financiering 
Contributie van leden. 
Partners  
REScoopNL (landelijk), lokale en regionale stakeholders. 
Contactpersoon 
Har Greenen (voorzitter). Mailcontact 28/3/19 
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Stichting Energie Verbonden Gooi 
 

 
 
Website:  
Type  
Regionale koepelcoöperatie (type 2), projectbureau in ontwikkeling (type 3) 
Omschrijving  
Regionaal ontwikkelcentrum voor de lokale energietransitie vanuit gebruikersperspectief. 
Organisatie type 
Samenwerkingsverband van lokale energiecoöperaties en energiecollectieven in het Gooi.  
Initiatiefnemers: lokale coöperaties. 
Rechtsvorm: Stichting, KvK 71803270, opgericht 4 juni 2018, gevestigd te Wijdemeren (Kortenhoef). 
 
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Het Gooi en Omstreken, Noord-Holland 
(gemeenten: Hilversum, Gooise Meren, Blaricum, Huizen, Laren, Wijdemeren).  
Doelstelling/ missie 
Bevorderen van de lokale energietransitie vanuit gebruikersperspectief, d.w.z. met actieve betrokkenheid 
van lokale kernen (wijken, dorpen), bewoners, ondernemers, scholen, maatschappelijke organisaties en 
overheid.  
 
Doelgroep 
Lokale energiecoöperaties en –collectieven. 
 
Projecten (gerealiseerd, pijplijn) 
Onduidelijk (navragen). 
Diensten 
Diverse energieactiviteiten met burgercollectieven, van wijkaanpak tot collectieve opwek.  
Kennisuitwisseling, faciliteren en ondersteunen van lokale initiatieven.  
Regionale krachtenbundeling (o.a in kader van Regionale Energiestrategie Gooi en Vechtstreek). 
Inzet expertise, mobiliseren lokale deskundigheid, waaronder technische projectleiderschap collectieve 
energieopwekking.  
Verdienmodel 
Onduidelijk (navragen). 
Financiering 
Onduidelijk (navragen). 
Partners  
Lokale energiecoöperaties en –collectieven, Regio Gooi en Vechtstreek. 
Contactpersoon 
Anne Marie Poorthuis. 
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RESCOOPNL/ ENERGIE SAMEN 
 

 

 
 
 

Website: www.rescoop.nl 
Type 
Coöperatief projectenbureau van koepelcoöperatie (type 3). 
Omschrijving  
Coöperatie van bijna 200 wind- en lokale energiecoöperaties, waaronder 50 coöperaties van de 
koepelcoöperatie Zon op Nederland (in 2018 aangesloten bij REScoopNL; zie aparte factsheet).  
REScoopNL wordt in juni 2019 opgenomen in een nieuwe landelijke coöperatie Energie Samen (REScoopNL 
wordt opgeheven). 
REScoopNL is een landelijke coöperatie van coöperaties die elkaar helpen bij het realiseren van duurzame 
energieprojecten en telt bijna 200 aangesloten coöperaties. REScoopNL maakt kennis van ervaren leden 
toegankelijk en helpt kapitaal beschikbaar te stellen voor de ontwikkelingsfase van nieuwe initiatieven. 
Het Projectbureau REScoopNL B.V. levert diensten aan haar leden.  
 
Organisatie 
Projectbureau REScoopNL B.V  
Rechtsvorm: besloten vennootschap, opgericht 15 december 2014, KvK 62096869 gevestigd te Utrecht, 
Utrecht. (handelsnamen: Via Zon, Spaar De Toekomst, Postcoderoosproject, Wind Voor Nederland).  
 
100% eigendom van Coöperatie REScoopNL:  
Rechtsvorm: coöperatieve vereniging, opgericht 1 november 2013, KvK 59131284, gevestigd in Utrecht. 
(volledige naam: REScoopNL, Coöperatieve Vereniging van duurzame burger-energievereniging U.A.). 
 
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Landelijk. Met regionale projectbureaus in Utrecht (en mogelijk Zuid-Holland). 
Doelstelling 
Ontwikkeling van coöperatieve wind- en zonprojecten, warmteprojecten (31Buurtwarmte). 
Doelgroep 
Lokale energiecoöperaties en koepelcoöperaties op het gebied van duurzame energie. 
Projecten (gerealiseerd, gepland) 
Door lokale energiecoöperaties (zon, wind, warmte, besparing).  
Diensten/ activiteiten 
Ondersteuning en begeleiding van de coöperatieopbouw: oprichting, ledenwerving, juridische structuur. 
Opwekking: hele traject projectvoorbereiding, begeleiding en ontwikkeling. 
Voorfinanciering van voorbereidingskosten. 
Verdienmodel 
Inkomsten uit opdrachten (urenvergoeding doorberekend aan het project met een risico-opslag).   
Financiering 
Contributie leden. 
Projectfinanciering. 
Inkomsten uit diensten.  
Startkapitaal: Stichting DOEN, initiatiefnemers (navragen) 
In oprichting: Ontwikkelfonds (revolverend fonds van tenminste 5 miljoen euro ministerie EZK, 3 provincies). 
Partners  
Energie Samen, brancheorganisatie voor duurzame energie-initiatieven voor burgers, 
samenwerkingsverband van RescoopNL, ODE decentraal, Ecode (ICT), Hoom (energiebesparing) en Pawex 
(particuliere windturbine-exploitanten. RescoopNL is aangesloten bij NVDE (organisatie van ondernemers in 
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duurzame energie) en werkt samen met  Holland Solar, NWEA, Pawex.  
Contactpersoon 
Sijtze Brandsma, directeur projectenbureau. 
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Zon op Nederland  
onderdeel van REScoopNL sinds 2018 
onderdeel van Energie Samen in 2019 

 
 
Website: www.rescoop.nl, www.zonopNederland.nl  
Type 
Coöperatief projectenbureau van koepelcoöperatie (type 3). 
Omschrijving  
Zon op Nederland is een coöperatief samenwerkingsverband van lokale coöperaties met collectieve 
zonnedaken die gebruik maken van de postcoderoosregeling (Regeling verlaagd tarief). Het projectbureau 
van REScoopNL verleent diensten aan de leden voor projectontwikkeling en beheer. Dit wordt uitbesteed 
aan Bron van Zon Werkt B.V, het voormalige projectbureau van Zon op Nederland.  
De coöperatie heeft zich in 2018 aangesloten bij REScoopNL, gaat mee in de fusie tot EnergieSamen en wordt 
(zeer waarschijnlijk) opgeheven in 2019.  
 
Organisatie 
Coöperatie van coöperaties.  
Leden: 50+ coöperaties in Noord- en Zuid Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland. 
Rechtsvorm(en): coöperatieve vereniging, opgericht: 22 juli 2011, KvK 53250907 gevestigd in Amsterdam  
(volledige naam: Zon Op Nederland Coöperatie U.A.). Sinds 2018 onderdeel van coöperatie REScoopNL met 
een verzelfstandigd projectbureau (zie aparte factsheet).  
Dienstverlener: in opdracht van REScoopNL door Bron van Zon Werkt B.V., KvK 70187932, opgericht 29 
november 2017 (voormalig Viazon, opgericht 2011).  
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Landelijk.  
Doel 
Ondersteuning projectontwikkeling en beheer van collectieve zonnedaken met gebruik van de  
postcoderoosregeling.  
Doelgroep 
Lokale initiatiefgroepen die in coöperatief verband een collectief zonnedak willen ontwikkelen en gebruik 
willen maken van de postcoderoos-regeling.  
Projecten 
Zon op daken (typisch 200-300 zonnepanelen), gebruik van de postcoderoosregeling.  
Meer dan 50 projecten.  
Diensten/ activiteiten 
Projectontwikkeling, advies en begeleiding.  
Leden- en projectadministratie via ICT systeem OZON.  
Geautomatiseerde collectieve verrekening van het verlaagd tarief met energieleveranciers.  
Financiële diensten (via REScoopNL), uitgevoerd door accountantkantoor Vanhier. 
  
REScoopNL organiseert een expertpool van ervaren projectontwikkelaars, specialisten die inzetbaar zijn bij 
projecten in het land. Deze mensen werken in opdracht van een lokale initiatiefnemer en onder de vlag van 
het projectenbureau REScoopNL.  
 
Verdienmodel 
Contributie lidmaatschap coöperatie (sinds 2018 RescoopNL). 
Inkomsten uit diensten. Lokale coöperaties verrekenen de eenmalige kosten het project/ business case. 
Administratieve beheerkosten zijn onderdeel van de exploitatiekosten. 
 
Financiering 
Vergoedingen voor diensten uit projectfinanciering.  
Vergoedingen voor diensten (administratie, beheer) uit exploitatie 
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Coöperatie: contributie leden. 
Startkapitaal: veel eigen uren van de initiatiefnemers Zon op Nederland.  
 
Partners  
Onderdeel van het landelijke netwerk Energie Samen, brancheorganisatie voor duurzame energie-
initiatieven voor burgers, en samenwerkingsverband van RescoopNL, ODE decentraal, Ecode (ICT), Hoom 
(energiebesparing) en Pawex (partciuliere windturbine-exploitanten. 
RescoopNL is aangesloten bij NVDE (organisatie van ondernemers in duurzame energie) en werkt samen met  
Holland Solar, NWEA, Pawex.  
Contactpersoon 
Geert Jan Stolk (voorzitter Zon op Nederland), Sijtze Brandsma (directeur projectenbureau REScoopNL).  
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Coöperatief Energie Dienstenbedrijf Rivierenland B.A.  
BETUWESTROOM (handelsnaam) 

 
www.betuwestroom.nl 
Type 
Coöperatief projectenbureau van koepelcoöperatie (type 3). 
Omschrijving 
Samenwerkingsverband coöperaties, projectbureau mobiliseert ontwikkelcapaciteit uit het eigen netwerk, 
werkt samen met REScoopNL.  
Coöperatief Energie Dienstenbedrijf Rivierenland … streeft naar een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar 
energiesysteem in Rivierenland. Het is een samenwerkingsverband van lokale energiecoöperaties en 
ontwikkelt en beheert diensten op het gebied van besparing, opwek en slim gebruik van energie. Voorbeelden 
van diensten zijn Betuwestroom en het Energieloket Het Nieuwe Wonen Rivierenland. 
 
Organisatie 
Rechtsvorm: Coöperatieve vereniging B.A. (beperkte aansprakelijkheid), opgericht 31 augustus 2015,  
KvK 64039811, te Culemborg. 
Leden: lokale energiecoöperaties in Culemborg (Vrijstad Energie), 11duurzaam (Geldermalsen), Lingewaar 
(Lingewaal), Bommelerwaar (Maasdriel en Zaltbommel), Rivierenstroom (Neder-Betuwe), Fruitstad Energie 
(Tiel) en Gebiedscoöperatie Rivierenland (GCR). 
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Regio Rivierenland (gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, 
Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Op 1 januari 2019 fuseren de gemeenten Geldermalsen, 
Lingewaal en Neerijnen tot de nieuwe gemeente West Betuwe). 
 
Diensten 
Advies en ondersteuning van nieuwe coöperaties bij:  
Productieprojecten: collectieve zonnecentrales, windprojecten.  
Energielevering onder label Betuwestroom.  
Energieloket Het Nieuwe Wonen Rivierenland  
 
Daarnaast deelname aan innovatieve projecten: 
• Betuwse Energie Samenwerking (BES): samenwerking Gelderse MKB bedrijven, netwerkbedrijf Liander, 

Radboud Universiteit Nijmegen. Ontwikkeling van producten en diensten voor particulieren en bedrijven 
die bijdragen aan een regionaal geoptimaliseerd energiesysteem (optimaliseren van nieuwe 
aansluitingen van opweklocaties)  

• Regionaal platform voor energiebesparing voor bedrijven met de Omgevingsdienst Rivierenland 
• Regionaal handelsplatform voor groene stroom met Huismerk Energie.  
• Betaalsysteem met Buyproxy (verzekerde betalingen). 
 
Verdienmodel 
Inkomsten uit opdrachten. 
Financiering 
Projectfinanciering, opdrachten van gemeenten (energieloket) en onderzoeksgelden.  
Europese onderzoeksgelden en subsidie EFRO Oost Nederland (Op Oost): samen met de regionale koepel Gelderland VECG totaal 
994.000 euro (eind 2018), en voor de Betuwse Energie Samenwerking totaal 2,9 miljoen euro (eind 2020).  EFRO Oost Nederland (Op 
Oost): Gezamenlijk subsidieprogramma van de EU, de rijksoverheid en de provincies Overijssel en Gelderland, werkt aan structurele 
versterking van de economie in beide provincies. Het doel is dat innovatieprocessen bij Oost-Nederlandse MKB-bedrijven worden 
versterkt en hun businesscases verder worden ontwikkeld. Europees Fonds voor regionale Ontwikkeling (EFRO Gelderland), 
Rijksoverheid & Provincie Gelderland - Operationeel Programma Oost-Nederland (GO Gebundelde Innovatiekracht). 
 
Partners  
Gebiedscoöperatie Rivierenland (GCR): samenwerkingsverband burgerorganisaties in Rivierenland, op gebied 
van duurzame energie, vervoer, voedsel en zorg. 
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Verenigde Energie Coöperaties Gelderland (VECG), Energieleverancier Huismerk Energie (wederverkoop, 
levering stroom). Voor projectontwikkeling samenwerking met REScoopNL (advies, voorfinanciering 
aanloopkosten van projecten. Partners Europees project BES.   
 
Contact  
Gerlach Velthoven (directeur), Gerwin Verschuur.  
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Bronnen VanOns, coöperatieve ontwikkelaar 

 
 
Website: www.bronnen.vanons.org 

Type 
Coöperatief projectenbureau van koepelcoöperatie (type 3). 
Omschrijving 
Bronnen VanOns is een coöperatieve ontwikkelaar die zorgt dat de lokale omgeving (omwonenden en 
bedrijven) weer zeggenschap krijgt over waar en hoe er duurzame energie wordt opgewekt. Dat doen we 
door de lokale omgeving mede-eigenaar te maken van deze parken. Op die manier kan de lokale omgeving 
vanaf dag één meepraten, meedenken en meebeslissen. De opbrengsten blijven in de regio en kunnen weer 
besteed worden aan nieuwe duurzaamheids- en/of leefbaarheidsprojecten. 
Bronnen VanOns is onderdeel van een grote energiebeweging: VanOns. Honderden vrijwilligers doen al mee. 
Zonder deze mensen geen lokale groene energie. Bronnen VanOns staat niet op zichzelf, maar is van, voor en 
door ruim 90 lokale energiecoöperaties in samenwerking met de Natuur en Milieufederaties. Bronnen VanOns 
bestaat uit een groep mensen die jarenlange ervaring hebben met grotere coöperatieve zon- en 
windprojecten in Noord-Nederland. 
Organisatie 
Ontwikkelbedrijf BV. Samenwerkingsverband van 90 lokale energiecoöperaties in samenwerking met de 
Natuur en Milieufederaties. Netwerk van specialisten met ervaring met het realiseren van grote coöperatieve 
zon- en windprojecten. 
Rechtsvorm Bronnen VanOns: besloten vennootschap (B.V.), opgericht 18 januari 2019, KvK 73740470, 
gevestigd in Groningen. 100% dochter van Coöperatie Van Ons U.A., KvK 73735809. 
 
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Noord Nederland: provincies Groningen, Drenthe, Friesland. 
Doel 
Realiseren van grote coöperatieve zonprojecten. 
“De huidige manier van realiseren van zonne- en windparken zet omwonenden in de kou. Zo veel mogelijk geld verdienen 
is leidend bij veel ontwikkelaars. Hierdoor blijft de omgeving met lege handen achter en worden zonneparken en 
windmolens op de verkeerde plek of niet goed ingepast in het landschap geplaatst”. 
  
Doelgroep 
Lokale omgeving: gemeenschap (bewoners), lokale energiecoöperaties en – initiatieven, bedrijven, 
bewoners, maatschappelijke organisaties.  
 
Projecten (gerealiseerd, pijplijn) 
Twee zonneparken in voorbereiding: Zonnepark Assen-Zuid (18,5 MW) en Zonnepark Valgenweg Farmsum 
(25% lokaal eigendom, partners Groninger Seaports, Wirsol, Eneco). 
 
Diensten 
Projectontwikkeling.  
“En een professionele organisatie die het allemaal regelt: gebiedsinpassing, businesscase, subsidies, vergunningen, 
aanbesteding en bouw. Dat is Bronnen Van Ons.’’ 
 
Verdienmodel 
Inkomsten uit opdrachten van lokale energiecoöperaties.  
Financiering 
Organisatieopbouw: subsidie provincie Groningen vanuit de aardbevingscompensatiegelden (150.000 euro).  
Beperkte ondersteuning provincies Friesland, Drenthe.  
Projectfinanciering (uit projecten van lokale coöperaties). 
Partners  
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Initiatiefnemers: Grunneger Power, Groninger Energie Koepel (GeEK), De Stichting Natuur en Milieufederatie 
Groningen, Drentse Koepel Energie Initiatieven, Energiecoöperatie Noordseveld.  
Projectpartners: afhankelijk van project.  
Contactpersoon 
Klaas Dolsma (kwartiermaker, directeur sinds juni 2018), Steven Volkers (Grunneger Power) 
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Coöperatieve Achterhoekse Groene Energie Maatschappij U.A. 
 

 
 
Website: www.agem.nu 
Type 
Coöperatief projectbureau of ontwikkelstichting (type 4). 
Ook regionale koepel van energiecoöperaties (type 3).  
Omschrijving 
Samenwerkingsverband van achter gemeenten en tien energiecoöperaties in de Achterhoek (in 2019 
waarschijnlijk ook bedrijven en maatschappelijke instellingen).  
De grootste coöperatieve projectontwikkelaar van Nederland. 
AGEM stimuleert projecten voor groene energie, zoals een plaatselijk zonnepark of zonnedak, waar 
particulieren en bedrijven lid en eigenaar van kunnen worden. Particulieren en bedrijven kunnen overstappen 
op AGEM voor de afname van elektriciteit en gas. 
 
Organisatie 
Het aantal leden onder energiecoöperaties neemt elk jaar toe.   
Initiatiefnemers: 8 gemeenten Achterhoek (Aalten, Berkelland, Bronkchorst, Doetinchem, Oost Gerle, Oude 
IJsselstreek, Winterwijk). 
Leden: 8 gemeenten en 10 burgerenergiecoöperaties (april 2019). 
 
Rechtsvorm(en): Coöperatieve vereniging, opgericht 18 oktober 2013, KvK 59033339, gevestigd in 
Doetinchem. Gevestigd in Winterswijk.  
De coöperatie is 100% aandeelhouder van AGEM Holding B.V. dat 100% aandeelhouder is van AGEM levering 
B.V., AGEM ontwikkeling B.V., AGEM gemeentelijke Energie B.V. en Achterhoeks Energieloket B.V. 
 
Loondienst: 22 mensen waarvan de meeste parttime (aantal fte:navragen), waarvan 6 ervaren 
projectontwikkelaars.  
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Regio Achterhoek. 
Doel 
Projectrealisatie duurzame energie gericht op regionale doelstelling Achterhoek Energie Neutraal 2030. 
Opwekking van duurzame energie in de Achterhoek aanjagen (energietransitie) en daarmee ook geld en 
werkgelegenheid in de Achterhoek houden. 
 
Doelgroep 
Gemeenten, lokale energiecoöperaties, (agrarische) bedrijven/ overige instanties in de Achterhoek. 
 
Projecten (gerealiseerd, pijplijn) 
Zonprojecten met SDE en postcoderoos, wind (alleen participatie), waterkracht, stortgas. 
Meerdere projecten gerealiseerd, meer dan 100 projecten in ontwikkeling. 
Diensten/ activiteiten 
Alle energieactiviteiten: besparen, opwekken, leveren. 
Productieprojecten: projectadvies, begeleiding, ontwikkeling. Steeds vaker ook administratieve diensten 
beheerfase (o.a postcoderoosprojecten), ondersteuning bij subsidieaanvraag (SDE+).  
De coöperatie heeft geen eigen installaties in eigendom. AGEM werk samen met grote partijen  op 50/50 
basis. In het samenwerkingscontract wordt vastgelegd dat het eigendom overgedragen kan worden aan een 
lokale coöperatie zonder extra overdrachtskosten. Dat kan voor of na financial close.   
Andere diensten: Energielevering (als wederverkoper van leverancier Anode) en uitvoering van regionaal 



DOEN: Mapping coöperatieve dienstverleners  
 
 
 
 
 

06-05-2019|29 
 

energieloket (VerduurSaam Energieloket). 
 
Verdienmodel 
Inkomsten uit opdrachten projectontwikkeling, Energieloket. 
Inkomsten uit energielevering uit marge op energieverkoop, wederverkoop.  
 
Financiering 
Projectfinanciering (van lokale initiatiefnemers). 
Opdracht van gemeenten voor energieloket (gefinancierd uit subsidie provincie Gelderland voor gemeenten 
Energieloket). 
 
Voor coöperatieopbouw: 
Startkapitaal van 8 gemeenten (2013-2016). Bijna 900.000 euro.  
Subsidie provincie Gelderland Programma Zonnige bedrijven.  
EFRO project 2016-2018 (“Robuust&Co”) met zes Gelderse coöperaties: ongeveer 63.000 euro voor 
verbeteren van de business cases.  
 
Behoefte aan kapitaal voor voorfinanciering. AGEM werkt onder andere aan een regionaal ontwikkelfonds 
Achterhoek en zoekt aansluiting bij het landelijke ontwikkelfonds als dat geopend wordt (nog onzeker april 
2019).    
Partners  
Gemeenten. 
Contactpersoon 
Guus Ydema (directeur, gesproken  april 2019), Thijs Huls 
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Website: www.kennemerenergie.nl 
Type 
Coöperatief projectbureau of ontwikkelstichting (type 4) 
Omschrijving  
Samenwerkingsverband van aantal Haarlemse coöperaties. 
Kennemer Energie helpt bij de realisatie van grote, gezamenlijke zonnedaken bij bedrijven en instellingen. 
Burgers en organisaties kunnen op deze manier zelf collectief lokale duurzame energie opwekken én 
afnemen. Zo werken burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen én de gemeente samen aan een 
duurzame leefomgeving en een klimaatneutraal Haarlem in 2030. 
Organisatie 
Coöperatie Kennemer Energie U.A, Coöperatieve vereniging U.A, opgericht 19 december 2017. 
Stichting Kennemer Energie, Stichting, opgericht 19 december 2017. 
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Gemeente Haarlem, bredere regio Kennemerland. 
Doel 
Realisatie van grote, gezamenlijke zonnedaken bij bedrijven en instellingen.  
Burgers en organisaties kunnen op deze manier zelf collectief lokale duurzame energie opwekken én 
afnemen.  
Doelgroep 
Lokale initiatiefgroepen, bewoners, bedrijven, woningcorporaties, VVE’s die zonne-installaties willen voor 
eigen verbruik. 
Projecten (gerealiseerd, pijplijn) 
Meerdere projecten.  
Diensten 
Projectontwikkeling van grote, gezamenlijke zonnedaken bij bedrijven en instellingen (alle aspecten). 
Verdienmodel 
Inkomsten uit opdrachten. 
Financiering 
Projectfinanciering (van projecten coöperaties of eigen projecten). 
Ondersteuning Stichting DOEN voor organisatieopbouw en voorfinanciering. 
Partners  
Lokale coöperaties Haarlem. 
Contactpersoon 
Art ten Boer 
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Stichting Zonnebank 
 
 
 
 

Website: www.zonnebank.info 
Type 
Coöperatief projectbureau of ontwikkelstichting (type 4) 
Omschrijving 
Samenwerkingsverband van lokale energiecoöperaties in Breda. 
Ontwikkelentiteit voor lokale zonprojecten met en voor coöperaties, lokale bedrijven.  
Stichting Zonnebank wil Breda van zonne-energie voorzien door het realiseren van zonne-energieprojecten op 
grotere daken en terreinen. Wij geloven dat deze grotere projecten beter werken als er een grotere 
draagkracht voor is. Daarom richt Stichting Zonnebank zich met name op die projecten waarbij naast 
bedrijven ook andere partijen als werknemers, buurtbewoners of andere geïnteresseerden betrokken worden.  
Wij adviseren overheden, bedrijven, verenigingen en instellingen met zaken als: financiering, subsidies, 
projectontwikkeling en het vinden van afnemers voor de opgewekte energie. 
 
Organisatie 
Rechtsvorm: Stichting, opgericht 20 oktober 2017, KvK 69426767, te Breda. 
Initiatiefnemers: energiecoöperaties BRES Breda, Breda Duurzaam, Coöperatie Zonnewijde Breda, Energie 
Coöperatie Anneville. 
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Gemeente Breda 
Doel 
Realiseren van zonne-energieprojecten op grotere daken en terreinen, met name projecten waarbij naast 
bedrijven ook andere partijen als werknemers, buurtbewoners of andere geïnteresseerden betrokken 
worden. 
Doelgroep 
Eigenaren van grotere daken (scholen, sportverenigingen, bedrijven, VVE’s e.d). 
overheden, bedrijven, verenigingen en instellingen 
Diensten 
Advies, projectontwikkeling, financiering, subsidies en het vinden van afnemers voor de opgewekte energie. 
 

Interesseren van eigenaren van grote daken en terreinen om een PV installatie te realiseren; 
• Projectontwikkeling:  adviseren van initiatiefnemers over de (on)mogelijkheden van een PV systeem; begeleiden in alle fases van 

projectontwikkeling (technische specificaties, juridische constructie, financiering, offerte-aanvragen, communicatie) en treedt in 
overleg met grotere financiers om projecten te financieren. 

• Financiering: ontwikkelt met lokale partners een ‘lokaal zonnefonds’, van waaruit particulieren en bedrijven kunnen deelnemen 
in de projecten; ontwikkelt (nieuwe) arrangementen voor realisatie en realiseert een netwerk met (lokale) stakeholders 
(installateurs, eigenaren uitvoerde projecten, financiers etc.). 

• Communicatie: communiceert naar specifieke doelgroepen over haar activiteiten,  monitort de resultaten en brengt die naar 
buiten en draagt zorg voor actuele kennis, met name op financieel en wettelijk gebied. 

 

Verdienmodel 
Inkomsten uit opdrachten.  
Financiering 
Projectfinanciering (kosten doorberekend aan het project op basis van offerte of no cure, no pay.) 
Vergoedingen voor adviesdiensten.  
Startsubsidie gemeente Breda (navragen)  
Partners  
Gemeente Breda 
Contactpersoon 
Jan Schouw (directeur). 
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Ontwikkelstichting WIEK II 
Gelderse Milieufederatie/ Izzy projects/ Windpower Nijmegen 

 
Website: www.windparknijmegenbetuwe.nl/stichting-wiek-ii 
Type 
Coöperatief projectbureau of ontwikkelstichting (type 4) 
Omschrijving 
Ontwikkelentiteit voor coöperatieve projecten.  
Wiek-II zet zich in voor de professionele ontwikkeling van duurzame energieprojecten die coöperatief zijn 
vormgegeven. De stichting heeft geen winstoogmerk. De vereniging maakt zich sterk voor behoud en 
ontwikkeling van natuur en landschap, milieubescherming en duurzame ontwikkeling in Gelderland. Izzy 
Projects is gevestigd in Nijmegen en werkt aan het verduurzamen van de energieproductie door lokale 
projecten te ontwikkelen rondom wind, zon en water. 
De stichting wil zich blijvend inzetten voor coöperatieve duurzame energievoorziening,zonder betrokkenheid 
van grote commerciële partijen. 
Organisatie 
Rechtsvorm: Stichting, opgericht 17 mei 2013, KvK 57954046, te Nijmegen 
Samenwerkingsverband van Gelderse Natuur- en Milieufederatie (GNMF), projectontwikkelaar Izzy Projects 
en coöperatie Windpower Nijmegen.  
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Gemeente Nijmegen. Plannen voor uitbreiding naar andere gemeenten.  
Doel 
Wiek-II zet zich in voor de professionele ontwikkeling van duurzame energieprojecten die coöperatief zijn 
vormgegeven. De stichting heeft geen winstoogmerk. 
Doelgroep 
Bewonerscoöperaties. 
Projecten (gerealiseerd, pijplijn) 
Windpark Nijmegen-Betuwe operationeel. In ontwikkeling: zonnepark Grift.  
Wind, zonneparken, energielandschappen, warmte.  
Energielevering. 
Medio 2017 won Wiek-II samen met energieleverancier De Groene Stroomfabriek een aanbesteding voor de energievoorziening van 17 
gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Deze gemeenten gaan binnen vijf jaar gebruik maken van duurzaam opgewekte energie uit de 
eigen regio. De energie komt van nieuwe projecten die Wiek-II wil realiseren met lokale energiecoöperaties. 
Diensten 
Projectontwikkeling duurzame energieprojecten. 
Verdienmodel 
Inkomsten uit opdrachten.  
Financiering 
Projectfinanciering (ontwikkel- en advieskosten doorberekend aan het project). 
Overige bronnen: onbekend 
Partners  
Gelderse Milieufederatie GNMF, Izzy Projects (ontwikkelaar), Coöperatie Windpower Nijmegen, Huismerk 
Energie (energieleverancier) 
Contactpersoon 
Ineke de Jong (WindPower Nijmegen), Pim de Ridder (Izzy Projects) 
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Stichting DUW! Duurzaamheid in Uitvoering in Waterweg Noord 

 
Website: www.duw010.nl 

Type 
Coöperatief projectbureau of ontwikkelstichting (type 4). 
Omschrijving  
Ontwikkelentiteit (stichting) voor coöperaties, ondernemers, overheden in gebied Waterweg Noord.   
De Stichting DUW! (Duurzaamheid in Uitvoering in Waterweg Noord) is een onafhankelijke stichting met het 
doel om ideëen en initiatieven op het terrein van energietransitie (duurzame energieopwekking en 
energiebesparing) zodanig te faciliteren dat er concrete projecten uit voortkomen. 
 
Organisatie 
Rechtsvorm(en): stichting, opgericht 24 juli 2017, KvK 69265070, gevestigd te Schiedam.  
Initiatiefnemers: bewonerscollectieven Stichting Schiedams Energie Collectief/ Coöperatie Energiek Schiedam.  
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Gebied Waterweg Noord, gemeenten Schiedam, Maasluis, Vlaardingen. 
Doelstelling 
Realisatie van duurzame energieprojecten.  
Doelgroep 
Bewonerscollectieven, ondernemers, overheden. 
 
Projecten (gerealiseerd, gepland) 
Zonproject operationeel (onder de vlag coöperatie EnergiekSchiedam), windproject in ontwikkeling. 
Diensten 
Advies, projectbegeleiding- en ontwikkeling.  
Verdienmodel 
Inkomsten uit opdrachten. 
 
Financiering 
Projectfinanciering. 
Vergoedingen voor diensten. 
Startkapitaal provincie Zuid-Holland.  
 
Partners  
 
Contactpersoon 
Herman Gels 
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Buurtstroom Energie-U 

 
Met ondersteuning van adviesbureau: 

 
 
Website: www.energie-u.nl/buurtstroom 
Type  
Coöperatief projectbureau of ontwikkelstichting (type 4). 
Zie ook Soft Energy. 
Omschrijving  
Coöperatie voor collectieve zonnedaken in Utrecht en omstreken met postcoderoosregeling.  
Sinds begin 2016 werken we bij Energie-U aan het opzetten van zonnestroom-projecten op grote daken in 
Utrecht. Buurtstroom, zo noemen we het. Met Buurtstroom kunnen buurtgenoten gezamenlijk investeren in 
zonnepanelen en profiteren van de opgewekte stroom via een belastingkorting op de eigen energierekening. 
Dat wordt mogelijk gemaakt met de Regeling Verlaagd Tarief. De Rijksregeling is eind 2015 aanzienlijk 
aangepast, waardoor deze interessant was geworden om mee te werken. En dat zijn we gaan doen en 
inmiddels draait de 5e Buurtstroomcentrale! 
 
Organisatie 
(Project)coöperatie.  
Rechtsvorm(en): coöperatieve vereniging, opgericht 30 augustus 2016, KvK 66738695, gevestigd te Utrecht.  
 
Initiatiefnemer: coöperatie Energie-U. De projectontwikkeling wordt uitbesteed aan adviesbureau Soft 
Energy B.V., gespecialiseerd in (coöperatieve) grote en middelgrote zonnepanelenprojecten. Soft Energy 
levert diensten aan meerdere lokale energiecoöperaties in Nederland. Zie aparte factsheet.  
 
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Stad Utrecht en omstreken. 
 
Doelstelling 
Realisatie van collectieve zonnedaken met de postcoderoosregeling.  
 
Doelgroep 
Bewoners van Utrecht.  
Projecten/ activiteiten 
6 operationele projecten, 4 in ontwikkeling.  
Diensten 
Projectbegeleiding: advies, ontwikkeling 
Projectbeheer: administratieve verrekening verlaagd tarief deelnemers.  
Verdienmodel 
Inkomsten uit opdrachten.  
Financiering 
Projectfinanciering. 
Partners  
Energiecoöperatie Energie-U 
Contactpersoon 
Floris Bruning (directeur). 
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OVERIJSSEL 

CORF Coöperatie op Rozen Facilitair  
 

 
 
Website: www.oprozenfacilitair.nl 
Omschrijving  
Coöperatieve dienstverlener, gespecialiseerd in postcoderoosprojecten.  
 
CORF faciliteert lokale initiatieven bij de oprichting van energiecoöperaties, de realisatie van 
zonnestroomprojecten en de administratieve afwikkeling daarvan.  
Onze specialisatie is de Regeling verlaagd tarief energiebelasting bij collectieve opwek, ofwel de 
postcoderoos. Voor deze regeling hebben wij het ‘Op Rozen’ concept ontwikkeld.  
 
Organisatie type 
Coöperatieve vereniging, KvK 69833672, gevestigd te Rijssen, opgericht 13 oktober 2017.  
 
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Overijssel.  
  
Doelstelling 
Realisatie van postcoderoosprojecten met Op Rozen-financieringsconcept.  
 
Doelgroep 
Bewonerscollectieven en coöperaties die met het ‘Op Rozen concept’ zonnestroom op grote daken van 
bedrijven, instellingen en appartementsgebouwen willen produceren. 
 
Projecten/ activiteiten 
Zonprojecten, postcoderoosregeling.  
 
Diensten 
Projectontwikkeling, exploitatie, administratieve verrekening t.b.v postcoderoos-projecten.  
 
CORF richt zich op kennisoverdracht en ondersteuning in de beginfase. CORF helpt de lokale coöperatie op weg met een 
bedrijfsplan, ondersteunt bij de financiering en realisatie van de eerste projecten, organiseert voor lokale bestuursleden 
enkele dagdelen voor overdracht van kennis en draagt vervolgens  het elders beproefde rekenmodel en dummy’s van 
allerlei noodzakelijke documenten en overeenkomsten over aan het lokaal bestuur. Tenslotte wordt een periode 
afgesproken waarin het lokale bestuur per mail en telefoon een beroep op CORF kan blijven doen voor ondersteuning na 
het eerste begin.  
CORF verwacht van de lokale coöperatie dat zij zich richt op de werving van leden en het vinden van locaties voor de 
plaatsing van zonnepaneleninstallaties. 
 
Verdienmodel 
Opdrachten.  
 
Financiering 
Projectfinanciering.  
Inkomsten uit opdrachten. 
 
Partners  



DOEN: Mapping coöperatieve dienstverleners  
 
 
 
 
 

06-05-2019|36 
 

Platform Lokale Energie Initiatieven Overijssel (PLEI), netwerk, kennisplatform met ondersteuning van Natuur 
en Milieu Overijssel en de provincie Overijssel. www.platformlokaleenergieoverijssel.nl 
 
Contactpersoon 
Wilma Paalman-Vloedgraven, Henk Roosink.  
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Nuts & Co. Cooperatie U.A. 

 
 
Website: www.nutsco.nl 
Omschrijving  
Regionaal samenwerkingsverband met uitvoeringsorganisatie/ dienstverlener voor lokale energiecoöperaties.  
Opstartfase. 
 
Nuts&Co is een coöperatie van energie collectieven met het zwaartepunt in Overijssel. Nuts&Co ondersteunt 
energiecollectieven bij het opzetten van een energie collectief, het ontwikkelen van opwek projecten en het 
organiseren van begeleiding bij het verduurzamen van individuele bedrijven. Wij werken met een netwerk van 
experts en financiers om projecten te ontwikkelen en te realiseren 
Via Nuts&Co werken we samen, delen kennis en aanpakken, organiseren we zaken die op lokaal niveau minder 
makkelijk te organiseren zijn en helpen we elkaar om de energietransitie te versnellen.  
Via de uitvoeringsorganisatie van Nuts&Co nemen we in samenwerking met lokale initiatieven initiatief voor of 
helpen en ondersteunen bij de realisatie van projecten. Van idee/inspiratiefase, tot ontwikkeling, realisatie en 
beheer, waarbij het lokale initiatief altijd zelf aan het roer blijft. 
 
Organisatie 
Coöperatie van coöperaties.  
Samenwerkingsverband van 6 energie-initiatieven.  
(Energie Coöperatie Hof van Twente, Blauwvinger Energie, Borne Energie, Vereniging Aardehuis, Reestdal 
Energie, Reggestroom). 
 
Rechtsvorm(en): Coöperatieve vereniging u.a, KvK 72191503, gevestigd te Zwolle.  
Oprichting: 19 juli 2018. 
 
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Overijssel. 
 
Doelstelling 
 
Doelgroep 
Collectieven, huiseigenaren, ondernemers, gemeenten.  
 
Projecten/ activiteiten 
Opstartfase. Nog geen concrete projecten (voor zover te zien). 
 
Diensten 
Projectondersteuning.  
 
Verdienmodel 
Opdracht.  
 
Financiering 
Startkapitaal provincie Overijssel (navragen) 
Projectfinanciering. 
Vergoeding voor diensten 
Partners  
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Contactpersoon 
Robert Colijn 
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Soft Energy 

 
Partner van meerdere coöperaties, waaronder Buurtstroom Energie-U, BENG! . 
 
Website: www.softenergy.nl 
Type  
Adviesbureau gespecialiseerd in coöperatieve zonprojecten (type 5). 
Zie ook BuurtStroom Energie-U, REScoopNL (Utrecht). 
Omschrijving  
Commerciële dienstverlener met specialisatie coöperatieve zonprojecten. 
Soft Energy adviseert en ontzorgt: Van haalbaarheidsstudie tot  realisatie en service 
Soft Energy is een ervaren partner voor het begeleiden en ontwikkelen van uw zonne-energieproject. Als 
totaalpartner houden wij rekening met alle denkbare en ondenkbare facetten van uw project. 
Opdrachtgevers worden door ons, stap voor stap, en in heldere taal begeleid bij keuzes en doorrekeningen 
van het project op zowel technisch, juridisch als financieel gebied. We kunnen u op alle facetten van uw 
zonnestroomproject ondersteunen, van haalbaarheidsstudie tot subsidieaanvraag tot realisatie en service. 
 
Organisatie type 
Commerciële dienstverlener met specialisatie coöperatieve projecten. 
Opgericht: 1995, KvK 33268909, gevestigd te Utrecht.  
Volledige naam: Soft Commodities B.V., handelsnaam: Soft Energy. 
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Landelijk. 
Doelstelling 
Realisatie van zonne-energieprojecten.  
Doelgroep 
Bedrijven, VVE’s, coöperaties, gemeenten.  
Projecten/ activiteiten 
Zonne-energie projecten: voorbereiding, begeleiding, beheer. 
Diensten 
Advies, begeleiding, ontwikkeling, beheer.  
Verdienmodel 
Opdracht. 
Financiering 
Projectfinanciering.  
Partners  
Opdrachtgevers, waaronder veel energiecoöperaties. 
Contactpersoon 
Floris Bruning (directeur). 
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Maak Onze Regio Duurzamer 

  
met ondersteuning van:  

 
 

 
Website: www.maakonzeregioduurzamer.nl 
Type  
Adviesbureau gespecialiseerd in coöperatieve zonprojecten (type 5). 
Omschrijving  
Commerciële dienstverlener met specialisatie coöperatieve zonprojecten met postcoderoosregeling. 
(eenmanszaak). 
 
Organisatie 
Dienstverlening via eenmanszaak (André Neufeglise), met ondersteuning eerste project door De Coöperatie 
Expert (zie aparte factsheet). 
 
Rechtsvorm(en): V.O.F. Vennootschap onder firma, opgericht 1 juli 2004, KvK 73732265, gevestigd te Sluis 
(Groede), Zeeland. Eerste postcoderoos-project in 2017.  
Projecten worden ondergebracht in afzonderlijke projectcoöperaties.  
 
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Zeeland. 
Doelstelling 
Realisatie postcoderoos zonnedaken in Zeeland. 
Doelgroep 
Bewoners. 
Projecten/ activiteiten 
Meer dan 12 operationele Postcoderoos zonnedaken in Zeeland: Walcheren-De Beveland, Zeeuws 
Vlaanderen. Maart 2019 nog 17 in planning. 
Diensten 
Gehele traject postcoderoosprojecten: van oprichting van projectcoöperatie, projectontwikkeling, bouw, 
exploitatie en beheer. Inclusief ledenwerving.  
Verdienmodel 
Inkomsten uit projecten, administratieve diensten.  
 
Financiering 
Projectfinanciering.  
Subsidie: ondersteuning van Zeeuws Klimaat Fonds (circa 10% van de investeringskosten).  
 
Partners  
De Coöperatie Expert, Zeeuws Klimaat Fonds. 
Contactpersoon 
Adrie Neufeglise 
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FRIESLAND 

ECoop 

  
 
Website: www.ecoop.nl 
Type 
Adviesbureau gespecialiseerd in coöperatieve zonprojecten Type 5) 
Ontstaan vanuit coöperatieve beweging.  
 
Omschrijving  
ECoop is een bureau voor de ontwikkeling van samenwerking van burgers, overheden en bedrijven die de 
energietransitie willen versnellen. 
Energie voor de samenleving!  Elke dag verbruiken we energie, veel daarvan komt uit fossiele brandstoffen. 
Omdat het gebruik daarvan slecht is voor mens en milieu, is de energietransitie noodzakelijk. De overgang 
naar duurzame energie betekent dat de energieproductie decentraliseert. Iedereen krijgt daar dus in de 
directe leefomgeving mee te maken. Om de energietransitie te laten slagen is “samen” een kernbegrip, de 
lasten en lusten moeten eerlijk worden verdeeld. Alleen samen lukt het om over te stappen op duurzame 
energie. 
 
Type organisatie type 
Initiatiefnemers: Simon Visbeek, Raymond Kruyer.  
Rechtsvorm: besloten vennootschap, opgericht 1 februari 2018, KvK 70808597, gevestigd in Het Bildt, 
Friesland. 
 
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Noord Nederland: Friesland, Groningen, Drenthe.  
Uitbreiding andere regio’s Nederland. 
 
Doelstelling 
Professionele ondersteuning coöperatieve projectontwikkeling, in het bijzonder postcoderoosprojecten.  
 
Doelgroep 
Burgers, energiecoöperaties, VVE’s, dak- en landeigenaren, overheden, bedrijven.  
 
Projecten (gerealiseerd, pijplijn) 
Begeleiding van 60 energiecoöperaties, meer dan 35 postcoderoosprojecten gerealiseerd.  
 
Diensten 
Gehele traject bij het opzetten van een lokale energiecoöperatie, projectontwikkeling, administratie en 
beheer, met name postcoderoosprojecten.   
 

DIENSTEN: 
• Organisatorisch: van project ondersteuning tot projectleiding. 
• Juridisch: van inzicht in en gebruik van regelingen tot de opzet van juridische structuur van projecten en 

coöperaties. 
• Financieel en fiscaal: van subsidieaanvraag (bijv. PCR of SDE+), het maken van exploitatiebegrotingen, 

investeringsbegrotingen tot de financiering van projecten. 
• Administratie en beheer: van het voeren van de administratie tot de volledige ondersteuning van de jaarlijkse 

bestuur cyclus. 
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• Technisch: van locatie onderzoek, aansluiting en begeleiding offerte uitvraag tot het maken van een bestek 
• Communicatie: van algemene PR tot project communicatie (zoals bijv. website, Informatie memorandum en 

marketing). 
• Seminars, workshops en lezingen: voor inspiratie, voorlichting, kennisontwikkeling of beleidsvorming. 
 

 

Verdienmodel 
Inkomsten uit opdrachten. 
 
Financiering 
Vergoeding voor adviesdiensten.   
Projectfinanciering (uit de business case van de projecten). 
 
Partners/ opdrachtgevers  
Koepels van noordelijke energiecoöperaties: Ûs Koöperaasje, Drentse Kei, GrEK. 
Provincies Friesland, Groningen, Drenthe.  
Gemeenten. 
 
Contactpersoon 
Simon Visbeek. 
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De Windcentrale 

  
 
Website: www.windcentrale.nl 
Type 
Commerciële ontwikkelaar met coöperatieve windprojecten (type 6) 
Energieleverancier met coöperatieve windprojecten (type 7). 
Omschrijving  
Dé energieleverancier voor mensen die zelf op een eenvoudige manier 100% groene stroom willen opwekken 
Harm richtte de Windcentrale in 2010 op om de overstap naar duurzame energie in Nederland te versnellen. 
Hij vindt dat de huidige manier waarop energie geleverd wordt, beter en goedkoper kan. Schoner en met een 
kortere keten van productie tot verbruik. Zijn droom was: Zelf opwekken van energie voor iedereen mogelijk 
maken; Transparantie brengen in de energieketen en Duurzame energie leuk en tastbaar maken voor de 
consument. 
Inmiddels is ons team flink uitgebreid en zetten we ons dagelijks in voor een beter milieu. En dat doen we met 
Winddelen: de meest duurzame groene stroom die er is. Met Winddelen draag je bij aan een duurzamer 
Nederland met je eigen groene stroom. En dat is ook nog leuk en voordelig! 
 
Organisatie type 
Rechtsvorm: besloten vennootschap, opgericht 23 augustus 2010, KvK 50693107, gevestigd te Amersfoort, 
Utrecht.  
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Landelijk, Nederland.  
Doelstelling 
Realisatie van windprojecten in eigendom van de afnemers, stroomlevering.   
Doelgroep 
Particulieren, bedrijven, gemeenten.  
Projecten/ activiteiten 
10 windparken operationeel, één gepland.   
Diensten 
Aanschaf , exploitatie van windturbines.  
Stroomlevering van coöperatieve windturbines via winddelen. 
Verrekening van de stroom en de opbrengsten op de nota. 
Verdienmodel 
Inkomsten uit verkoop windturbines aan coöperatie, vergoeding exploitatiekosten (administratie, onderhoud 
en beheer). Marge op stroomlevering. 
Financiering 
Projectfinanciering.  
Partners  
Tot 2017 Greenchoice, na 2017 Service House.  
Contactpersoon 
Johan Blom. 

 

  



DOEN: Mapping coöperatieve dienstverleners  
 
 
 
 
 

06-05-2019|45 
 

 

De Coöperatie Expert 
  
 
 
 

Website: www.cooperatieexpert.nl  
Type 
Adviesbureau, zelfstandige ondernemer (type 5).  
Omschrijving  
Coöperatieve dienstverlener gespecialiseerd in begeleiding van coöperaties in alle sectoren.  
Specialist coöperatieve zonprojecten (postcoderoos). 
De Coöperatie expert is specialist in het opzetten en begeleiden van samenwerkingsverbanden. Kenmerkend 
voor onze aanpak is dat we praktisch en oplossingsgericht zijn. Onze klanten willen samenwerkingen die 
werken, en wij geven dat vorm met duidelijke concepten, helder geschreven statuten en overeenkomsten en 
gericht advies. 
Specifiek voor energie coöperaties: organisatieadvies over de ontwikkeling van energie coöperaties en 
projectbegeleiding van projectcoöperaties, met name postcoderoos-coöperaties (“projectbegeleiding van 
haalbaarheidsanalyse tot de eerste ledenvergadering”). 
Organisatie type 
Rechtsvorm: coöperatieve vereniging, opgericht 11 maart 2010, KvK 30284932, gevestigd te Utrecht, 
Utrecht. 
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Landelijk, Nederland.  
Doelstelling 
 
Doelgroep 
Lokale initiatieven. 
Projecten (gerealiseerd, gepland) 
Ondersteuning coöperatieopbouw en projectbegeleiding via AGEM (Achterhoek), Maak Onze Regio 
Duurzaam. 
Diensten 
Projectbegeleiding- en ontwikkeling.  
Verdienmodel 
Inkomsten uit opdrachten. 
Financiering 
Projectfinanciering (uit projecten lokale initiatieven).  
Partners  
AGEM, Maak Onze Regio Duurzaam.  
Contactpersoon 
Guus Koster 
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GreenSpread/ Greencrowd 

 
Website: www.greenspread.nl, www.greencrowd.nl  
Type 
Greenspread: Commerciële ontwikkelaar met coöperatieve projecten(type 6).  
Greencrowd: Crowdfunding platform (type 8) 
Omschrijving  
Greenspread: Commerciële dienstverlener, projectontwikkeling, beheer, eigendom van duurzame 
energieprojecten.  
Greencrowd: Crowdfunding platform voor duurzame energieprojecten.  
 
Organisatie type 
Greenspread. Rechtsvorm: besloten vennootschap, opgericht 27 maart 2007, KvK 32122712, gevestigd te 
Woudenberg, Utrecht. Meerdere project-BV’s.  
Greencrowd: Rechtsvorm: stichting, opgericht 19 juni 2012, KvK 55527183, gevestigd te Woudenberg, 
Utrecht. 
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Landelijk, Nederland. 
Doelstelling 
 
Doelgroep 
Particulieren, bedrijven, instellingen.  
Projecten (gerealiseerd, pijplijn) 
Enkele tientallen  projecten met coöperaties of crowdfunding, waaronder grootschalige zonneparken: 
Zonnepark de Vlaas, Deurne in Noord-Brabant. 
Diensten 
Greenspread: projectontwikkeling (gehele traject: van het idee tot en met de daadwerkelijke realisatie en 
exploitatie en eigendom).  
Greencrowd: crowdfundingplatform. 
 
Verdienmodel 
Inkomsten uit diensten: projectontwikkeling, exploitatie, eigendom. 
Financiering 
Projectfinanciering. 
Vergoeding diensten crowdfunding.  
Partners  
 
Contactpersoon 
Jan Willem Zwang 
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Solar Green Point 

 
Website: www.solargreenpoint.nl 
Type 
Commerciële ontwikkelaar met coöperatieve zonprojecten (type 6). 
Omschrijving  
Na een succesvol collectief zonnestroomproject op het dak van de voormalige Caballero Fabriek in Den Haag 
zijn initiatiefnemers Stan Verheijen en Richard Bevelander meerdere collectieve zonnestroomprojecten 
gestart met één doel: zonnestroom beschikbaar maken voor iedereen.  
Organisatie type 
Rechtsvorm: besloten vennootschap, opgericht 10 juli 2014, KvK 61088439, gevestigd te Den Haag, Zuid-
Holland. 
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Landelijk. 
Doelstelling 
Realisatie van collectieve zonprojecten.  
Doelgroep 
Bewoners, bedrijven, overheden.  
Projecten (gerealiseerd, gepland) 
Minstens 15 projecten operationeel (7) en in planning (8).  
Diensten 
Gehele traject: ontwikkeling, bouw, exploitatie en beheer, inclusief ledenwerving en financiering. 
Verdienmodel 
Inkomsten uit diensten: projectontwikkeling, exploitatie. 
Financiering 
Projectfinanciering.  
Wij ontwikkelen zonneprojecten op eigen risico. Hierbij gaan we er vanuit dat bij de realisatie van het 
zonnepark we de ontwikkelingskosten met een risico- opslag kunnen terugverdienen. 
Partners  
 
Contactpersoon 
Stan Verheijen 

 

 

  



DOEN: Mapping coöperatieve dienstverleners  
 
 
 
 
 

06-05-2019|48 
 

 

Energie van Hollandsche Bodem (EVHB) 

  
Website: www.evhb.nl 

Type 
Commerciële ontwikkelaar met coöperatieve projecten (type 6). 
Omschrijving  
Commerciële dienstverlener: projectontwikkeling, beheer, eigendom van duurzame energieprojecten met 
eigen crowdfunding platform.  
Energie van Hollandsche bodem legt zonnedaken en zonneparken aan. Wij ontwikkelen oplossingen voor 
aanleg van installaties, opslag van energie en beheer. Voor en samen met overheden, instellingen, bedrijven 
en particulieren. Wij stimuleren participatie in onze projecten, zoals het samen met de buurt opwekken van 
energie zoals de postcoderoosregeling. Want de beste energie wek je zelf op. Van samen werken aan een 
duurzame omgeving krijgen wij energie! Energie van Hollandsche bodem wil op een eigenzinnige en 
onafhankelijke wijze bijdragen aan een eerlijke en duurzame samenleving.  
Organisatie type 
Rechtsvorm: besloten vennootschap, opgericht 21 maart 2014, KvK 60278846, gevestigd te Overbetuwe 
(Elst), Gelderland. Aantal projecten is ondergebracht in een aparte projectcoöperatie (postcoderoos-
constructie). 
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Landelijk.  
Doelstelling 
Opwekken van duurzame energie, projectontwikkeling, bouw, exploitatie en beheer en dienstenverlening.   
Doelgroep 
Bewoners, bedrijven, overheden. 
Projecten/ activiteiten 
Meerdere zonne-energieprojecten waaronder 6 postcoderoosprojecten (Den Haag, Duiven, Zaltbommel, 
Zevenaar, Veghel en Tiel). 
Diensten 
Diensten: projectontwikkeling, realisatie, beheer, ledenwerving, crowdfunding.  
Adviesdiensten.  
Verdienmodel 
Projecten. 
Financiering 
Projectfinanciering.  
Partners  
 
Contactpersoon 
Matthijs Coops 
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Green Energy Facilities/ OnzeZon Houten 
 
 

 
 
 
 

 
Website: www.onzezon.nu, geen eigen website 
Type 
Commerciële ontwikkelaar met coöperatieve projecten (type 6). 
Omschrijving  
Green Energy Facilities initieert en organiseert de bouw van grootschalige, coöperatieve energieprojecten. Met 
de bundeling van expertise door specialisten op elk deelgebied borgen wij het technische, commerciële, 
juridische, fiscale en administratieve proces. 
 
GEF heeft een postcoderoos project in Houten overgenomen van energieleverancier EON: EON SamenZon. 
EON SamenZon startte in 2015 met twee postcoderoosprojecten, maar is daar in 2017 weer mee gestopt. Een 
project in Tynaarlo, Drenthe is stopgezet. Het project in Houten overgenomen door ontwikkelaar Green 
Energy Facilities overgenomen en ondergebracht in coöperatie OnzeZon Houten. 
Organisatie type 
Green Energy Facilities B.V.  
Rechtsvorm: besloten vennootschap, opgericht 2 januari 2017, KvK 67689450, gevestigd te Vijfhuizen. 
Handelsnamen: Samenzon, Onze Zon, Ips-Solar Nederland. 
OnzeZon Houten Coöperatief U.A. opgericht 10 februari 2017, KvK 68052588, gevestigd te Utrecht. 
 
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Regio Utrecht (Houten, Baarn).  
Doelstelling 
Postcoderoosprojecten. 
Doelgroep 
Particulieren. 
Projecten (gerealiseerd, gepland) 
Project in Houten is gerealiseerd in 2018. In Baarn zonnedak in 2019 (in aparte coöperatie).    
Diensten 
Projectontwikkeling (Green Energie Facilities). 
Verdienmodel 
Inkomsten uit diensten projectontwikkeling.  
Financiering 
Onbekend.  
Partners  
Zon op Nederland, ondersteuning door projectbureau ZonWerkt.  
Rijkswaterstaat (dakeigenaar van de zoutloods Houten) 
Contactpersoon 
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Website: www. postcodestroom.nl, www.servicehouse.nl 
Type 
Energieleverancier met coöperatieve zonprojecten (type 7). 
Omschrijving  
Postcodestroom is een initiatief van ServiceHouse BV, een innovatieve speler in de energiemarkt die zich 
ondermeer toelegt op het leveren van diensten aan energiecoöperaties en collectieven met behoud van hun 
eigen unieke naam of label. In het kader van de postcodestroomregeling werken Postcodestroom en 
ServiceHouse intensief samen. Daardoor kan Postcodestroom lokale energie-initiatieven op een unieke en 
complete manier ondersteunen met onder andere projectmanagement, ledenwerving, energielevering en 
coöperatiebeheer. Postcodestroom zoekt naar geschikte daken en realiseert de projecten waarbij de regeling 
verlaagd tarief wordt toegepast. Doordat ServiceHouse beschikt over een leveringsvergunning van de ACM, 
kunnen wij deelnemers nog beter voorzien in hun groene en duurzame energiebehoefte. Daarnaast wordt het 
leden- en assetbeheer compleet verzorgd.  
Organisatie type 
Dienstverlener: Service House B.V. (onderdeel van PON Holding) 
Rechtsvorm: besloten vennootschap, opgericht 3 december 2014, KvK 62009761, gevestigd te Amersfoort, 
Utrecht. Handelsnamen: Excellio, Ponenergie Services, Zekerzuinig Services, Westland Energie, Mijnenergie, 
My-Energie, Better-E, My-Verzekering, Energy-Z, Justplugin Energy Services, Regio Energie Services, 
Energiebesteding Services, Horeca-Energie Services, Sportstroom Services, Kerkstroom Services. 
 
Postcodeprojecten zijn ondergebracht in de coöperatie: PostcodeStroom Coöperatief U.A. 
Rechtsvorm: besloten vennootschap, opgericht 3 maart 2016, KvK 65563891, gevestigd te Amersfoort, 
Utrecht. Voor een aantal projecten zijn aparte projectcoöperaties opgericht. 
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Landelijk.  
Doelstelling 
Realisatie van postcoderoos projecten. 
Doelgroep 
Particulieren. 
Projecten (gerealiseerd, pijplijn) 
Vier projecten gerealiseerd, acht gepland, 2 stopgezet (eind 2018). 
Diensten 
Projectontwikkeling, administratieve verrekening verlaagd tarief, stroomlevering.  
Verdienmodel 
Projecten, in combinatie met stroom- en gascontracten.  
Financiering 
Projectfinanciering.  
Partners  
 
Contactpersoon 
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Zonnehub Eneco 

 
Dienstverlening door:  
 
 
Website: www.eneco.nl/energieproducten/zonnehub/ 
Type 
Energieleverancier met coöperatieve projecten (type 7). 
Omschrijving  
Commerciële dienstverlener voor postcoderoosprojecten.  
Organisatie type 
Dienstverlening: Eneco  
Volledige naam: Coöperatie ZonneHub U.A. 
Rechtsvorm: coöperatieve vereniging, opgericht 24 maart 2017, KvK 68387547, gevestigd te Rotterdam, 
Zuid-Holland. 
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Landelijk, Nederland. 
Doelstelling 
Ontwikkeling van postcoderoosprojecten. 
Doelgroep 
Particulieren, potentiële klanten Eneco.  
Projecten (gerealiseerd, pijplijn) 
Drie projecten gerealiseerd, één project afgeblazen ivm gebrek aan belangstelling.  
Diensten 
Projectontwikkeling, exploitatie, verrekening energiebelasting (postocoderoosregeling). 
Verdienmodel 
Projecten, in combinatie met stroom- en gascontracten. 
Financiering 
Projectfinanciering. 
Partners  
 
Contactpersoon 
Arie Spruit (woordvoerder)  
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ZonnePanelenDelen 
  

 
 
Website: www.zonnepanelendelen.nl 
Type 
Crowdfundingplatform, projectfinancier (type 8). 
Omschrijving  
Crowdfunding platform voor duurzame energieprojecten.  
Werkt samen met diverse lokale coöperaties, o.a EnergiekSchiedam, BredaDuurSaam, EC Harlingen.  
Organisatie type 
Rechtsvorm: besloten vennootschap. 
Opgericht 1 oktober 2012, KvK 56170319, gevestigd te Amsterdam, Noord-Holland. 
Werkingsgebied Wijk, gemeente, regio, provincie, landsdeel, landelijk 
Landelijk. 
Doelstelling 
Crowdfunding energieprojecten. 
Doelgroep 
Particulieren. 
Projecten (gerealiseerd, pijplijn) 
Meerdere projecten, zie  
Diensten 
Crowdfunding 
Verdienmodel 
Vergoeding diensten,  
Financiering 
Startkapitaal (startup), onder andere Stichting DOEN.  
Partners  
 
Contactpersoon 
Sven Pluut 
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