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inleiding

Inleiding
Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden
zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te
voorzien in gevaar te brengen.
deﬁnitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987
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Context
De laatste jaren is het maatschappelijk bewustzijn over duurzaamheid bij burgers en
collectieven gegroeid. Het is dan ook niet vreemd dat de belangrijkste trend van dit moment
is dat de bewuster geworden burger duurzaamheid in eigen hand is gaan nemen. Burgers
organiseren zich van onderop en hebben met het ontwikkelen van lokale duurzame energieinitiatieven het voortouw genomen in de energietransitie. Helaas stranden veel burgerinitiatieven op een gebrekkige organisatie, regelgeving en ﬁnancieringsproblematiek. Waar
initiatieven doorgang vinden, zie je dat zij zich gedwongen voelen om de oorspronkelijke
ambities als zelfvoorzienendheid of energieneutraliteit naar beneden bij te stellen of naar de
toekomst te verschuiven met hoop op gunstigere regelgeving of subsidies. Het is dus zaak
om lokale initiatieven te steunen, continuïteit te borgen en concrete handreikingen te doen
bij het maken van keuzes en het opzetten van projecten in de eigen gemeenschap.
Een grondige inventarisatierapportage, waarbij niet alleen de gegevens worden verzameld
maar ook de kansen en belemmeringen inzichtelijk worden gemaakt, maken het
eenvoudiger om strategische beslissingen te nemen, haalbaarheidsonderzoeken op te
zetten en businesscases te maken. Goed vooronderzoek en een gedegen projectorganisatie
vergroten de kans dat lokale gemeenschappen hun vaak ambitieuze projecten ook
daadwerkelijk kunnen laten slagen aanzienlijk.

Energieneutraliteit is een overheidsdoel waarbij op Europees niveau vier piketpalen zijn geslagen.
2015, 2018, 2020 en 2050 zijn de mijlpalen met bijbehorende ambitie van een energieneutraal
buitengebied en gebouwde omgeving. Van de 579.036 inwoners in de provincie Groningen leefden er
volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2011 208.820 in niet-stedelijk gebied. Het
gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik is op het platteland aanzienlijk hoger en de aard van de
bouw minder homogeen dan in de steden.

Doel
De weg naar het doel van een Duurzame Ontwikkeling kan concreet worden ingevuld met
een 'ijkpunt' van Energieneutraliteit. Provincie Groningen heeft hier voor gekozen. Het is
duidelijk dat de provincie een uitdaging staat te wachten.
Dat de provincie Groningen de lokale ijver en ambitie op gebied van duurzaamheid heeft
gesignaleerd blijkt onder meer uit het Projectplan Lokale Energie van het Programma
Energie 2012 – 2015 en omgevingsvisie 2015-2020. Als doel wordt gesteld “Het stimuleren
van lokale energie-initiatieven omdat deze bijdragen aan de energietransitie, de lokale
economie stimuleren en daarnaast inspelen op de trend van burgerinitiatieven die rond
lokale energieopwekking ontstaan.”
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In april 2013 en wederom in 2015 heeft de provincie het ambitieuze doel gesteld om in 2020
een extra opwekkingscapaciteit van 300 MW aan duurzame energie te hebben gerealiseerd.
Dit ging gepaard met de in december 2013 aangenomen motie “Pilots zonnecollectieven”
waarin wordt benadrukt dat “Het wenselijk is dat er in Groningen op korte termijn vier pilots
worden opgezet om zonnepanelen te plaatsen op basis van het Energieakkoord”. En wel
zonne-initiatieven met een agrarisch bedrijf, een regulier bedrijf; een openbaar gebouw in
een woonwijk en op een braakliggend (bedrijven)terrein.
Sinds1 januari 2014 bied het Energieakkoord de mogelijkheid om duurzame energie op te
wekken buiten de eigen woning of erf, zonder dat hiervoor de volledige energiebelasting
betaald hoeft te worden. Dit creëert kansen voor de provincie met betrekking tot de realisatie
van bovengenoemde ambities. Tegelijkertijd leeft er in veel lokale gemeenschappen de wens
om samen met buurt- of dorpsgenoten duurzame energie op te wekken en van elkaar af te
nemen en als gemeenschap energieneutraal te worden. Door het vormgeven van
burgerinitiatieven in coöperatieve modellen kan aan zowel de ambitie van de provincie als
de wensen van lokale gemeenschappen worden voldaan, zolang deze initiatieven de juiste
begeleiding, de borging voor continuïteit en middelen krijgen om succesvol te zijn. En dat is
precies wat wij als coöperatie blauwe ogen u.a. willen bewerkstelligen: het verbinden van
provinciaal energiebeleid en lokale wensen door het helpen creëren van energieneutrale
gemeenschappen in de provincie Groningen.

Van duurzaamheid naar ontwikkelmodel
Als we spreken over verduurzaming dan zien we dat kennis en uitvoering vaak op één
discipline gestuurd wordt. Maar verduurzamen is niet te sturen op één discipline. Het is een
complex netwerk en samenspel van verschillende disciplines.
Multidisciplinair of integraal denken is daarom essentieel voor een totale en goed op elkaar
afgestemde crossdisciplinaire duurzaamheid. Het is hierbij van belang dat er een synergie
van experts en wijkbewoners ontstaat en dat er niet uitgegaan wordt van één project maar
van een ontwikkelmodel naar de toekomst. In dit ontwikkelmodel spreken we niet alleen over
de transities maar ook over de mogelijkheden op de verschillende niveaus en de interactie
ertussen. Wat is te realiseren op gebieds-, gebouw- of gebruikersniveau als individu, cluster
of collectief?
Waarbij we de consequenties van eigendom, investering, opbrengst en organisatie niet uit
het oog moeten verliezen. De kernactiviteiten van het ontwikkelmodel bestaan uit aanjagen,
coaching, advisering en de verbinding leggen tussen plaatselijke organisaties, uitvoerders
en lokale bestuurders. Draagvlak creëren voor verandering en samenwerking staat daarin
centraal. Dat vereist een meerjarenaanpak, een consistente benadering gebaseerd op een
doordachte visie. Uitgangspunt is een bottom-up benadering waarbij blauwe ogen fungeert
als aanjager en coach van vernieuwende verduurzamingsconcepten en -projecten. blauwe
ogen helpt met het opstellen van projectplannen, het opzetten van een projectorganisatie en
het overwinnen van barrières maar is nooit leidend.
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Financiën
Als we spreken over ﬁnancieringsconstructies dan is dat altijd over een langere termijn. Niet
alleen cashﬂowprognose i.p.v. terugbetaaltermijnen maar vooral ook het beschouwen van
maandlasten in plaats van kostprijs en opbrengst. Het gaat hierbij dus om ﬁnancieringsbeheer. Leningen zoals de duurzaamheidslening van gemeente/provincie en subsidies
kunnen een stimulans zijn voor de huiseigenaren om te gaan verduurzamen. Procesgelden
van de overheid kunnen lokale initiatieven helpen bij het opzetten van projecten. Willen we
naar een optimaal resultaat, bijvoorbeeld een passief huis, dan moeten we meer gaan
denken aan ﬁnancieringsconcepten zodat de drempel voor de woningeigenaren laag wordt
en de opbrengst hoog. Zo wordt er een optimaal, duurzaam en vooral blijvend resultaat
behaald.

schema: opzet van een energie organisatie
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De opdracht
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Context
De meeste mensen willen individueel wel stappen zetten naar de verduurzaming van hun
woning. Collectief voelt bijna iedereen aan dat er iets moet gebeuren. De hectiek van elke
dag belet echter om de prioriteit hoog te houden. Uit onderzoek is gebleken dat er onder
consumenten draagvlak is voor energiebesparing en duurzaam opwekken en dat men
globaal op de hoogte is van het palet aan besparingsmaatregelen.
Opwekken van elektriciteit met zonnepanelen (PV) is op dit ogenblik populair maar andere
mogelijkheden blijven op de plank liggen. De grootschalige vertaling van dit draagvlak naar
realisatie van deze maatregelen wil echter niet zo vlotten. Uit de praktijk blijkt dat
huiseigenaren ondanks goede bedoelingen zelf niet snel tot actie overgaan. Er wordt
daarom minder energie bespaard dan mogelijk en haalbaar is.

op weg naar collectieve duurzaamheid
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Factoren van weerstand
ONVOLLEDIGE KENNIS

•

Onbekendheid en foutieve beeldvorming. Men denkt bijvoorbeeld dat de
rendementen overdreven zijn.

•

Overschatting van de kosten. Bijvoorbeeld spouwmuurisolatie is veel goedkoper
dan de meeste mensen denken.

•

Versplinterde informatie. Mensen hebben moeite de juiste informatie te ﬁlteren uit
het oerwoud aan websites, subsidieregelingen en (tegenstrijdige) berichtgeving in
de media. Informatie is ook vaak verouderd of vertroebeld.

SOCIAALPSYCHOLOGISCHE FACTOREN

•

Duurzaam besparen heeft geen prioriteit. Er is altijd competitie met andere
investeringen: energie is niet zichtbaar (zoals een badkamer) en niet te ervaren
(zoals een vakantie). Dit verklaart tevens de populariteit van ‘zichtbare’
zonnepanelen en dit terwijl besparen op energie qua kosten en comfort vaak vele
malen interessanter is dan opwekken.

•

Gewetens worden gesust. Veel mensen denken dat ze al relatief veel voor het
milieu doen. De gemiddelde bewoner denkt al een heel eind te zijn met het
indraaien van spaarlampen. Daar komt nog eens het ‘rebound’-effect bovenop:
tuinverlichting mag, want ik heb er spaarlampen ingedraaid.

•

Focus op de korte termijn. Terugverdientijden zeggen de gemiddelde consument
weinig. De mens heeft een sterke voorkeur voor het moment waarop geld
beschikbaar komt. De waarde van een geldsom in het heden is aanzienlijk groter als
dezelfde geldsom over een jaar. Dit verschil neemt toe naarmate een langere
periode wordt bekeken. Zeker in relatief minder draagkrachtige huishoudens leeft
men bij de dag.

•

Onzekerheid over de toekomst. Wat kan er allemaal gebeuren in 5-10 jaar
waarvoor ik geld nodig zou kunnen hebben? Wie belooft de consument dat de
energieprijzen blijven stijgen? In de afgelopen periode bewees de crisis dat
energieprijzen wel degelijk fors kunnen dalen. Dit maakt consumenten onzeker.
Daarbij is er niet veel budget om uit eigen middelen te ﬁnancieren. 50% van de
Nederlandse huishoudens heeft minder dan € 14.000,- op de bankrekening (CBS).

op weg naar collectieve duurzaamheid
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FRUSTRATIE IN HET VERVOLGTRAJECT

•

Expertise en dienstverlening van aannemers en installateurs schieten te kort.
Helaas zijn veel aannemers en installateurs niet goed op de hoogte van
besparingsmaatregelen, duurzame technologie en het integraal toepassen daarvan.
Het zwaartepunt ligt meestal nog op conventionele technieken en installaties.
Particuliere woningeigenaren zijn daarnaast niet georganiseerd, en vormen daardoor
geen grote prioriteit voor aannemers en installateurs om met doordachte plannen te
komen. De dienstverlening, kwaliteit en prijs staan onder druk. Wel is er uit de hoek
van consumentenorganisaties en overheden inmiddels sprake van meer en meer
voorlichting en bewustwording.

•

Ontoegankelijkheid regelingen. De meeste stimuleringsmaatregelen waarvan de
particuliere eigenaar gebruik kan maken worden als ingewikkeld en tijdrovend
ervaren.

•

Ontoegankelijke offertes. Na een maatwerkadvies worden vaak wel offertes
aangevraagd maar deze geven geen goed inzicht om een juiste beslissing te kunnen
nemen. Doordat het maatwerkadvies onder prijsdruk staat is het voor de
energieadviseur niet mogelijk om begeleiding in dit traject te geven. En blijven de
maatwerkadviezen vaak in de onderste la liggen.

Projectdoelen
Verduurzaming als doel raakt een veelvoud van aspecten van het dagelijks leven en
handelen, zoals productie, consumptie, mobiliteit en wonen. Een veel geziene kern van een
visie op lokale duurzaamheid is het streven naar energieneutraliteit. Het einddoel van de
verduurzaming is dan een energieneutraal dorp, waarvan de inwoners voor hun energie
onafhankelijk zijn van grote energieleveranciers en stijgende energieprijzen. In een minimale
deﬁnitie wil dat zeggen dat een dorp als geheel in een jaar tijd netto (eigen opwekking –
verbruik) geen energie (gas of stroom) verbruikt van het net. Let wel, dit is een zogenaamde
projectgrens die afhankelijk is van de ambitie van de projectinitiator. Er wordt dan geen
rekening gehouden met mobiliteit van bewoners en energie die gebruikt is voor fabricage en
vervoer van gebruikte bouwonderdelen. Gaan we naar een brede deﬁnitie, dan moeten ook
het fabriceren en vervoeren van bouwmaterialen maar zeker ook mobiliteit van bewoners
worden meegerekend, want op het platteland zit meer dan een kwart van het totale
energiegebruik van huishoudens verborgen in het gebruik van fossiele brandstoffen voor
transport. Omdat energieneutraliteit in de breedste zin afhankelijk is van vele factoren en
processen, is voor dorpsprojecten anno 2015 energieneutraliteit in de minimale deﬁnitie al
ambitieus genoeg. Sterker nog, er zou ook goed gekozen kunnen worden voor een bepaald
percentage energieneutraliteit in een bepaald jaar, bijvoorbeeld 60% energieneutraal in
2025. Het is dus van belang om de projectgrenzen in een duurzaamheidsvisie te bepalen.
Monitoring gedurende het proces is daarbij van essentieel belang. Het zichtbaar maken van
de behaalde resultaten kan als een katalyserend effect hebben.

op weg naar collectieve duurzaamheid
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Wensen, eisen, ambitie en doelen
Wil de lokale gemeenschap de route naar verduurzaming doorlopen dan is het van belang
dat er een lijst van eisen, wensen en ambities wordt opgesteld. Aan de hand van deze
wensen en eisen kan een duurzaamheidsambitie worden bepaald en beleid hierop worden
uitgeoefend. Uit ervaring met andere wijken en dorpen heeft blauwe ogen gemerkt dat er in
gemeenschappen weliswaar een wijk- of dorpsvisie ligt, maar dat een speciﬁeke visie op
duurzaamheid vaak ontbreekt. Het is dus belang om de duurzaamheidsambitie in het lokale
visiedocument op te nemen en uit te werken met een beleidsdocument. Adorp heeft in 2014
een dorpsvisie opgesteld waarin de wensen, eisen en duurzaamheidsvisie goed zijn
verwoord en een basis vormt voor het traject naar energieneutraliteit.
Voor duurzaamheidstrajecten zijn het onderlinge vertrouwen, maatschappelijke
betrokkenheid en ‘community building’ de sleutelwoorden. Samen leren, omdenken en
vernieuwen naar sociale innovatie die moet leiden tot lerende gemeenschappen. Hierdoor
verbreed de participatie zich en geeft deze de lokale gemeenschap meer mogelijkheden
voor de ontwikkeling van collectiviteit en versterking van de gemeenschap en daarbij de
lokale economie. Om dit te bereiken kan er gebruik gemaakt worden van monitoren en ‘peer
pressure’. De RUG heeft hiervoor samen met Grunneger Power en blauwe ogen een
projectplan “op weg naar energieneutraal wonen” opgezet. Dit projectplan versterkt het
onderzoek van blauwe ogen en kan het bestuur, het duurzaamheidsteam en de bewoners
ondersteunen bij hun beslissingen naar verduurzaming en vergroot de maatschappelijke
betrokkenheid. Door gegevens op een juiste manier in de gemeenschap toe te passen kan
gedrag beïnvloed worden. De volgende zaken spelen hierbij een rol:

Visie, wensen en ambitie
Dorpsonderzoek “Adorp maakt het beter”
Adorp 2012
Dorpsvisie Adorp 2014-2025
Visiedocument Stad en Ommelanden
Beleidsnotities gemeente en provincie
Fietsroute plus

Onderzoeken
Op weg naar energieneutraliteit
Inventarisatie woningen
Inventarisatie daken en velden
Haalbaarheidsonderzoek

Betrokkenheid creëren
Thema avonden Dorpsbelangen
Brainstormavonden
Creëren werkgroepen
Enquête

op weg naar collectieve duurzaamheid
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Plan van aanpak Adorp
De stip op de horizon: Adorp energieneutraal. De zeilen van de oude dorpsmolen van Adorp klapperen in de wind
terwijl de wieken draaien. Hier wordt graan vermalen tot biologisch meel met behulp van niets anders dan wind,
sinds eeuwen een beproefde manier van duurzaam lokaal produceren. Er komt geen kilowattuur stroom aan te
pas. Iets lager op de begane grond worden biologische producten van de molen verkocht aan de dorpelingen. Je
zou zelfs kunnen spreken over de circulaire economie. Is Adorp terug gegaan in de tijd? Verre van. We schrijven
2030, de compacte dorpskern is stemmig verlicht en de huiskamers zijn behaaglijk warm. Op zich niet
opmerkelijk, ware het niet dat de energie die nodig is voor dit alles de dorpelingen geen eurocent kost. Zowel
buitengebied als dorpskern zijn geheel energieneutraal. Net als de dorpsmolen draait ook de rest van het dorp op
eigen duurzaam opgewekte energie. Saillant detail is ook nog dat diezelfde dorpsmolen mede werd opgeknapt
door de opbrengsten uit de verkoop van deze energie.

Energieneutrale gemeenschappen als passie en expertisegebied
Het beeld zoals hierboven geschetst is de ideale uitkomst van de wens naar
energieneutraliteit, die in Adorp nu al leeft. Uit een dorpsonderzoek dat kenniscentrum
NoorderRuimte in 2013 presenteerde bleek namelijk dat Adorpers duurzaamheid een warm
hart toedragen en dat de ambitie er is om als dorp energieneutraal te worden. De roep naar
urgentie die spreekt uit de beleidsnotitie “Projectplan Lokale Energie” en de motie “Integrale
bijstelling begroting 2013 – Pilots zonnecollectieven” worden door het bestuur van
dorpsbelangen Adorp gevoeld. De eerste stappen in de goede richting zijn reeds gezet: Op
initiatief van de vereniging dorpsbelangen Adorp is er samen met blauwe ogen en
Grunneger Power een informatieavond over zonnepanelen en duurzame energie gehouden.

op weg naar collectieve duurzaamheid
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Dorpsbelangen heeft aan de vereniging Groninger Dorpen gevraagd om een beleidsvisie op
gebied van duurzaamheid te schrijven. Vervolgens is er in Adorp een start gemaakt met het
samenstellen van een lokale projectgroep voor verduurzaming van het dorp en duurzame
energieproductie. Tot slot speelt in Adorp sociale cohesie al sinds jaar en dag een grote rol.
Adorpers zijn bovengemiddeld betrokken bij het welzijn en het sociale klimaat van hun dorp.
Dit uit zich in een actief verenigingsleven en de aanwezigheid van verschillende commissies
om dorpsbrede problemen samen op te pakken.

Een gemeenschappelijk doel:
dorpskern en buitengebied slaan de handen ineen
Tegelijkertijd hebben zich ook buiten de dorpskern hoopgevende ontwikkelingen
voorgedaan. De Vereniging duurzame landbouw stad en ommeland heeft een projectplan
“voor niks gaat de zon op” geschreven dat het doel heeft om de boerendaken te voorzien
van zonnepanelen om stroom te leveren aan Adorp.
Het doet een voorstel voor professionele aanpak van zonne-energie. Het dorp en het
buitengebied zijn nu klaar voor vervolgstappen en hebben daarbij de hulp ingeroepen van
de Groningse coöperatie blauwe ogen ua.

Pre-analyse Adorp: een compacte kern met het buitengebied vlakbij
Omdat blauwe ogen reeds enige tijd nauwe contacten heeft met zowel de vereniging
dorpsbelangen Adorp als ook de Vereniging duurzame landbouw Stad en Ommeland,
hebben we een pre-analyse van dorp en buitengebied kunnen maken. De pre-analyse wijst
op een vruchtbare ondergrond voor verdere stappen richting energieneutraliteit.
Adorp heeft een compacte dorpskern met dicht op het dorp de boeren, die vallen in dezelfde
postcoderoos. Dit biedt mogelijkheden om straks als collectief stroom op te wekken of
collectief aan de warmtevraag te voldoen.
Ten tweede wordt er nu al gepoogd een connectie te leggen tussen de boeren in het
buitengebied, potentiële producenten van duurzame energie, en de dorpskern, een
potentiële afnemer van diezelfde energie. Hierbij biedt het qua logistiek voordelen dat het
buitengebied vlakbij de dorpskern ligt. De succesvolle samenwerking als dorp en
buitengebied in het verleden betekent dat er korte lijnen lopen tussen dorpelingen en boeren
en dat er vertrouwen is om samen tot een goed resultaat te komen. Dit vergroot de
slagingskans van collectieve projecten aanzienlijk.
Voordat er doorgepakt kan worden en Adorp zijn eerste concrete project richting
energieneutraliteit kan starten, is er een uitgebreide inventarisatie nodig van het dorp.

op weg naar collectieve duurzaamheid
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Uit de ervaring die blauwe ogen met gelijksoortige projecten heeft opgedaan en uit de
ervaring die LTO-Noord heeft met zonnedaken van boeren, blijkt dat een collectief
energieproject door zijn complexiteit niet eenvoudig en eenduidig is.
Het juridische raamwerk en de mogelijkheden binnen de regelgeving geven kansen,
belemmeringen en handelingsperspectieven, die goed op hun haalbaarheid getoetst moeten
worden. Een pilot op het gebied van collectieve zonne-energie zal een goed beeld geven
van de mogelijkheden en nieuwe initiatieven bevorderen.

Fase 1: inventarisatieonderzoek; van mogelijkheden in het dorp
Het is voor kersverse duurzaamheidswerkgroepen of duurzame energiecollectieven vaak
lastig om uit de aangedragen mogelijkheden het meest kansrijke project te kiezen om een
goede start te maken. blauwe ogen vergemakkelijkt deze keuze graag door te starten met
een stakeholdersanalyse en van daaruit werkgroepen als klankbord en uitvoeringsorgaan
met het dorp op te zetten. Het onderzoek zal zich richten op de thema’s sociale cohesie,
leefbaarheid, lerende gemeenschappen, educatie, monitoring en de hoofdthema’s energieopwekking en –reductie. Als leidraad voor verduurzaming van de bestaande menselijke
woonomgeving dient in dit inventarisatie-onderzoek het model van de Trias Energetica.
Deze Nederlandse visie op verduurzaming van energiegebruik gaat uit van het nemen van
maatregelen in drie stappen. De eerste is het tegengaan van verspilling. Door het
aanpassen van het eigen energiegebruik wordt er al meteen minstens 10% bespaard.
Als het eigen energieverbruik is aangepakt, komt met het gebruiken van duurzame energiebronnen de tweede stap. En als laatste maatregel is er dan nog de efﬁciënte omgang met de
fossiele brandstoffen die je dan nog gebruikt.
Het rapport zal geen één op één weerspiegeling zijn van de mogelijkheden in de lokale
gemeenschap, maar een selectie van belangrijkste bevindingen op het gebied van
duurzame energie en toepassing, rekening houdend met de speciﬁeke kenmerken van het
gebied. Het geeft inzicht van verduurzaming als proces en de kansrijke technieken voor
duurzame energieopwekking en energiebesparing, hun voor- en nadelen, kansen en
belemmeringen, kosten en baten en de handelingsperspectieven van implementatie.
De enquête is een belangrijk instrument om de feeling met het dorp te hebben. Maar ook om
te borgen dat de aanpak / benadering bottom-up blijft.
Uit onze voorgaande ervaringen met duurzaamheidsprojecten op dorpsniveau is gebleken
dat het aanjagen door het inbrengen van expertise en gedegen vooronderzoek alleen niet
voldoende is. Zelfs na grondige inventarisatie kan het wegens sociale, ﬁnanciële, juridische,
eigendomsverhoudingen en, in veel van de gevallen, belemmeringen in de regelgeving, zijn
dat een kansrijk project dreigt te stranden. Daarom voeren wij voor de door ons
aangedragen projecten een haalbaarheidsonderzoek uit.

op weg naar collectieve duurzaamheid
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Fase 2: haalbaarheidsonderzoek: voor kansrijke pilotprojecten
Tot nu toe stranden zonnecollectieven in de provincie Groningen vaak op meerdere vlakken.
Om de door de provincie genoemde vier pilots mogelijk te maken, dient er duidelijkheid te
komen over enkele cruciale vraagstukken met betrekking tot juridische, ﬁnanciële,
organisatorische en eigendomsvraagstukken rond zonnecollectieven. Het handboek van
Greenspread is een goede leidraad voor het haalbaarheidsonderzoek. Het doel is een “open
source” document dat ook door andere initiatiefnemers in de provincie Groningen gebruikt
kan worden als voorbeeld voor zonnecollectieven. Tevens is het doel om de handelingsperspectieven te bepalen en aan de hand van dit manifest te kijken of er mogelijkheden voor
lokale zonnecollectieven geschapen kunnen worden. Waar het bij inventarisatie nog niet
mogelijk is om diep op één thema in te gaan, is het dat bij het haalbaarheidsonderzoek wel.
Dit betekent dat er gekeken kan worden naar complexe zaken als eigendomsverhoudingen
en ﬁnanciering. Wat de speciﬁeke kansen en belemmeringen zijn die worden onderzocht,
hangt echter sterk af van het project in kwestie. Het haalbaarheidsonderzoek is dus erg
gericht op implementatie, als gevolg op de inventarisatie. Naast de mogelijkheden wordt er
ook naar belemmeringen gekeken op gebied van regelgeving en eigendomsverhoudingen
en hoe deze op te lossen met behulp van lokale overheden aan de hand waarvan een go of
no-go gegeven kan worden. Dit zorgt voor duidelijkheid en geeft het dorp vertrouwen en een
plan van aanpak in geval van een go.

Provincie en gemeente
De gemeente Winsum en de provincie Groningen ondersteunen het initiatief. De gemeente
heeft een co-ﬁnanciering verstrekt voor de inventarisatiefase, enquête, van Adorp en de
agrarische bedrijven in de directe omgeving. De provincie heeft procesgelden (subsidie)
afgegeven voor het initiatief dat valt binnen de doelstelling van het project Lokale Energie
2012-2015. Het gaat hierbij om een subsidie voor het inventarisatie- en
haalbaarheidsonderzoek naar duurzaamheidsontwikkelingen.
Het hoofdthema is energieopwekking. Vanuit de trias energetica is energiereductie
onlosmakelijk verbonden met energieopwekking. Op verzoek van dorpsbelangen wordt er
ook extra aandacht besteed aan leefbaarheid. Hoewel dit onderwerp als zodanig niet past
binnen het inventarisatie- en haalbaarheidsonderzoek kan dit wel een positief effect hebben
op de realisering van een energieneutraal dorp.

op weg naar collectieve duurzaamheid
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Organiseren en opstarten
De volledige inventarisatie van een gemeenschap geschiedt door het verzamelen van veel
verschillende data in korte tijd. Om dit samen met de gemeenschap tot een succes te
maken, is er direct een organisatie ter plaatse opgezet. Het voordeel van deze aanpak is dat
er meteen een begin gemaakt is met een structuur in de gemeenschap zelf. Als er in een
later stadium projecten van start gaan, is er dus al een organisatie om deze projecten op te
pakken. Daarom stuurt blauwe ogen meteen bij begin van de inventarisatie aan op het
opzetten van een lokale projectorganisatie die als het nodig is jaren meekan.

schema: routekaart
Voor het opzetten van het duurzaamheidstraject van concept tot uitwerking heeft blauwe ogen een routekaart
gemaakt. In dit schema zijn de disciplines, stakeholders, coaches en actoren verbonden met de thema’s en
onderzoeken. Dit schema is een drietrapsraket dat gaat over het opzetten van een duurzaamheidsteam
ondersteund door blauwe ogen tot een pilot.

op weg naar collectieve duurzaamheid
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Onderzoek: Algemeen
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Algemeen
Duurzaamheid respecteert de belangen van direct en indirect, bewust en onbewust betrokken actoren, nu en in
de toekomst.
Het streven naar duurzaamheid wordt beschouwd als een opgave waarin de belangen van veel meer actoren
(partijen) samenkomen dan in een niet-duurzame context het geval is. Duurzaamheid gaat volgens deze deﬁnitie
veel meer over het behartigen van belangen van partijen dan over het tegemoetkomen aan afgesproken lijstjes.
Het gaat dan over het behartigen van zowel de belangen van mensen hier en nu, als die van mensen daar en
later. Daar is een integraal plan voor nodig.

Doel
Het doel van de inventarisatie is om de goede data te verzamelen en de kansen en
belemmeringen voor Adorp en het buitengebied te bepalen zodat deze omgezet kunnen
worden naar handelingsperspectieven.
Het doel van het haalbaarheidsonderzoek is om de inventarisatie om te zetten naar een
model. Het inventarisatie-onderzoek wordt door blauwe ogen in samenwerking met
Dorpsbelangen en de werkgroepen (energieopwekking, -reductie en leefbaarheid)
uitgevoerd. De gemeente Winsum en de provincie Groningen ondersteunen het onderzoek.
Het inventarisatie-onderzoek bestaat uit deskresearch en ﬁeldresearch. Daar waar nodig
brengt blauwe ogen specialisten in.

DOEL

•

Het in kaart brengen van het werkveld, het juridisch kader, het technisch kader en de
omgeving. Welke parameters zijn beïnvloedbaar?

•

Het inventariseren van reeds bestaande initiatieven en organisaties i.v.m. toekomstig
draagvlak.

•

Bepalen van de vervolgstappen naar het verduurzamen en leefbaarder maken van
Adorp.

•

Het bepalen van de haalbaarheid van de mogelijkheden in Adorp.

op weg naar collectieve duurzaamheid
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Borging en kwaliteit
Een inventarisatie van de lokale gemeenschap vindt plaats op een breed vlak van
uiteenlopende thema’s. Om de kwaliteit te borgen is transparantie maar ook privacy van
belang. Om te zorgen dat het uiteindelijke rapport van voldoende kwaliteit is, dient er
rekening gehouden te worden met de volgende zaken.

1.

Voor de gemeenschap, door de gemeenschap: De wensen van de lokale
gemeenschap dienen centraal te staan. Om dit te waarborgen, zal er adequaat
moeten worden gecommuniceerd. Dat betekent dat de uitvoerders van de
inventarisatie (dorpsbelangen / werkgroepen / blauwe ogen) niet alleen voldoende en
tijdig met de lokale gemeenschap moeten communiceren. Vragenlijsten moeten van
voldoende kwaliteit zijn en slechts gebruikt worden als gegevens niet op een andere
manier verkrijgbaar zijn. Informatieavonden moeten op levendige wijze bewoners
informatie geven over de stand van zaken en eventuele brainstorms dienen strak
gemodereerd en goed verwerkt te worden om de input van bewoners effectief te
kunnen benutten. De communicatie verloopt via Dorpsbelangen. blauwe ogen zal
Dorpsbelangen daarbij ondersteunen.

2.

Met voldoende vaart: De inventarisatie gaat de basis vormen voor verdere actie.
Aangezien duurzaamheid al geruime tijd leeft binnen Adorp, staat Adorp te wachten
om actief aan de slag te kunnen gaan. Daarom dient er niet teveel tijd te liggen
tussen het starten van de inventarisatie en het nemen van concrete stappen.

3. Iedereen betrokken: na de stakeholdersanalyse is het duidelijk welke partijen een rol

gaan spelen bij het verduurzamingsproces. Vanaf het afronden van die analyse
dienen deze partijen in meer of mindere mate bij het proces betrokken te zijn. Ook
hier spelen adequate contactmomenten de belangrijkste rol.

4. Draagvlak: Draagvlak creëren en behouden door gedurende het hele proces te waken

voor een bottom up benadering.

5. communicatie van blauwe ogen naar het dorp maar óók door dorp(sbelangen) zelf

hetgeen gedragenheid èn betrokkenheid èn engagement èn eigenbelang bevordert.

op weg naar collectieve duurzaamheid
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Feiten (CBS)
Adorp - Gemeente Winsum
Gemeente: Winsum
Buurt: Adorp
Bevolking (2014)
Aantal inwoners: 661
Aantal mannen: 344
Aantal vrouwen: 317
Bevolkingsdichtheid: 923 personen per km2
Leeftijd (2010)
0 tot 15: 15%
15 tot 25: 10%
25 tot 45: 22%
45 tot 65: 38%
65 en ouder: 16%
Arbeid
Werkzame personen (2008): 77% (van bevolking 15-64 jaar)
Bijstandsuitkeringen (2009): 17 per 1000 huishoudens
Inkomen (2009)
Gemiddeld: 31.300 euro per inkomensontvanger
Lage inkomens: 24%
Hoge inkomens: 26%
Samenstelling huishoudens (2010)
Eenpersoonshuishoudens: 25%
Huishoudens zonder kinderen: 44%
Huishoudens met kinderen: 31%
Aantal huishoudens: 230
Gemiddelde grootte: 2,3 pers.
Wonen
Gemiddelde woningwaarde (2010): 207.000 euro (WOZ)
Aantal woningen (2010): 240
Huur / Koop (2010): 24% / 75%

op weg naar collectieve duurzaamheid
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Wat ging eraan vooraf?
Enquête Hanzehogeschool
In 2012 is er door de Hanzehogeschool een enquête verstuurd. Doel van deze enquête was
een goed beeld te krijgen van de actuele situatie. Het dorp gaf in deze enquête aan de
woonsituatie, verduurzaming en leefbaarheid belangrijk te vinden. Een kwart van de
inwoners wil de woning verder verduurzamen door het energieverbruik terug te dringen of
zelf energie op te wekken. Iets minder dan de helft van de inwoners wil de rest van zijn of
haar leven in Adorp blijven wonen. Zij die aangeven ooit te willen verhuizen, zullen voorlopig
blijven wonen in Adorp, zodat een grootscheepse uittocht niet verwacht hoeft te worden.

Thema-avonden
Dorpsbelangen heeft de start gemaakt met een aantal informatieavonden te organiseren.
blauwe ogen en Grunneger Power hebben inzicht gegeven in de kansen en mogelijkheden
voor energieopwekking en energiereductie. Voortvloeiend uit deze avonden zijn er enkele
woningscans gemaakt.

Dorpsvisie Adorp 2014 - 2025
Dorpsbelangen Adorp vindt het belangrijk invloed uit te kunnen oefenen op de toekomst van
het dorp en het buitengebied. Het heeft daarom een dorpsvisie opgesteld met een
ambitieuze duurzaamheidsparagraaf. Deze dorpsvisie is een weerslag van de dorpsmening.
Dorpsbelangen wil met deze visie, in samenwerking met de gemeente, bepalen welke
mogelijkheden er zijn om de in de dorpsvisie genoemde ontwikkelingen en prioriteiten te
realiseren.

op weg naar collectieve duurzaamheid
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Stakeholdersanalyse
Doel stakeholdersanalyse en verbinden van de actoren
Het verloop van het complete inventarisatietraject verloopt alleen effectief en efﬁciënt als er
direct al de juiste actoren met elkaar om tafel zitten. Daarom zal blauwe ogen allereerst
oriënterende gesprekken voeren met de lokale overheid en lokale belangenverenigingen.
Hierbij valt te denken aan buurtverenigingen, ondernemersverenigingen, agrarische- en
natuurverenigingen, belangenverenigingen en brancheorganisaties. Uit deze gesprekken zal
blijken welke partijen er betrokken kunnen en willen worden bij het energieneutraal maken
van de lokale gemeenschap en wat hun speciﬁeke belangen zijn. In het duurzaamheidsteam komen de directe actoren en de procescoach van blauwe ogen. De taken van dit team
zijn het bepalen van het ambitieniveau en de doelen en het begeleiden van het proces,
zodat de onderzoeken hun weg vinden en duurzaamheidswerkgroepen worden opgezet.
ACTOREN
OVERHEID

BEWONERS

BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

Provincie Groningen

Bestuur dorpsbelangen

Boerenbedrijven

Gemeente Winsum

Werkgroep energieopwekking

Vereniging Duurzame Landbouw Stad en
Ommeland

Werkgroep energiereductie

Woningcorporatie Wierden en Borgen

Werkgroep leefbaarheid

LTO
Groen Links
PvdA
Grunneger Power
GReK
NLD
Buurkracht

Identiﬁceren koplopers en samenstellen koplopersgroep
Als alle betrokken partijen bekend zijn, kan er worden begonnen aan het opzetten van
duurzaamheidswerkgroepen. Dit is tevens het moment waarop de leden van het
duurzaamheidsteam lokale koplopers op gebied van duurzaamheid kunnen aandragen.
Koplopers zijn vaak goed op de hoogte van duurzaamheidsontwikkelingen. Zij zijn een
voorbeeld voor de rest van de gemeenschap. Zij zijn uitstekende potentiële ambassadeurs.
Deze duurzaamheidswerkgroepen, waarin alle partijen vertegenwoordigd dienen te zijn,
kunnen zaken oppakken, belangrijke input leveren en de lokale gemeenschap op de hoogte
houden. De adviseurscoach van blauwe ogen ondersteunt deze werkgroep.

op weg naar collectieve duurzaamheid
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De taken van de werkgroep zijn aanjagen, kennisoverdracht, en het organiseren van
workshops en informatiebijeenkomsten organiseren. De duurzaamheidswerkgroep zal ook
een ondersteunende functie hebben bij het inventarisatie- en haalbaarheidsonderzoek.
Vanwege de diversiteit van de acties, moeten er verschillende duurzaamheidswerkgroepen
worden opgezet op het gebied van energieopwekking, energiereductie en leefbaarheid.

Workshops
Als vervolg op de thema-avonden heeft dorpsbelangen met blauwe ogen een aantal
workshop-avonden georganiseerd om de dorpsvisie rond drie thema’s samen met
werkgroepen verder uit te werken.
THEMA’S

•

energiereductie,

•

duurzaam en collectief energie opwekken,

•

leefbaarheid.

Het waren inspirerende avonden waarbij veel thema’s vanuit de dorpsbewoners naar voren
kwamen. Na twee workshops is er besloten om met individuele werkgroepen verder te
werken aan de 3 thema’s. De input vanuit de werkgroepen vroeg om een reﬂectie met het
dorp. Dat is de reden dat dorpsbelangen, blauwe ogen en de werkgroepleden een enquête
hebben opgesteld alvorens verdere verdieping van deze thema’s uit te werken.

op weg naar collectieve duurzaamheid
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Enquête blauwe ogen
Doel van de enquête
Het doel van de enquête is inventarisatie, verdere verdieping en draagvlak.
THEMA’S ENQUETE

•

algemene inventarisatie: type woning, gezinssamenstelling, etc.

•

energiereductie: energieverbruik, techniek en gedrag

•

energieopwekking: huidige techniek van energieopwekking en draagvlak
collectiviteit

•

leefbaarheid: behoefte aan nieuwe of experimentele woonvormen, dorpsplein en
plekken.

Met deze gegevens bepalen we het potentieel in Adorp. Het draagvlak en wijze van
organiseren van collectieve energieopwekking, energiereductie (bijv. samen inkopen) of de
wensen van leefbaarheid. Bij energieopwekking gaat het over individuele opwekking maar
ook wat de meerwaarde van collectief kan zijn. Tevens zijn we op zoek naar het eventuele
kantelpunt. Tot waar is het nog interessant tot waar niet meer?
Naast de enquête is er de mogelijkheid gegeven voor het maken van een quickscan.
Een quickscan inventariseert de woning en geeft aan waar de bespaarmogelijkheden zijn.
Voor het thema leefbaarheid zijn de vragen opener.

Inleiding enquête (communicatie naar dorp)

Adorp is de duurzame koploper van het Reitdiepdal
Een inventarisatie van de wensen van en mogelijkheden voor Dorpsbelangen Adorp.
Adorp is altijd al een sociaal dorp geweest. Een dorp waar mensen voor elkaar zorgen. Een dorp met
een actief verenigingsleven. En een dorp waar mensen in diverse commissies samenwerken om de
gezamenlijke belangen goed te vertegenwoordigen.
Dorpsbelangen Adorp richt zijn aandacht nu op duurzaamheid. Het wil niet alleen bijdragen aan een
beter milieu door zuiniger met energie om te gaan en schonere manieren van energieopwekking te
vinden, maar Dorpsbelangen Adorp wil ook de leefbaarheid in het dorp vergroten.
Met het maken van de dorpsvisie heeft Adorp een ambitie neergelegd die vraagt een verdere
uitwerking. Naast de ambities van Adorp hebben de gemeente en provincie ook ambities met
betrekking tot duurzaamheid en leefbaarheid van dorpen. De overheid spreekt over een
participatiemaatschappij. Dit biedt kansen voor Adorp om pro-actief met de thema’s in de dorpsvisie
aan de gang te gaan.

op weg naar collectieve duurzaamheid
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Dorpsbelangen Adorp heeft aan de coöperatie blauwe ogen ua gevraagd om Adorp te ondersteunen
bij het realiseren van die ambitie.
De coöperatie blauwe ogen ua is een team dat lokale verduurzaming begeleidt. Hierbij moet gedacht
worden aan het begeleiden en adviseren van bewoners. Samen met de inwoners onderzoeken wij
wat nodig is om het dorp te verbeteren en duurzamer te maken. Samen is essentieel. Daarom werkt
blauwe ogen met begeleiders en lokale experts die geloven in het gezamenlijk aanpakken. Stuk voor
stuk gedreven professionals voor een praktische aanpak. Gedreven maar met beide benen op de
Groningse grond.
Dat alles is vaak nog niet zo eenvoudig te bereiken. Met de juiste stappen kunnen we het samen
realiseren. Om dat te bereiken is er onder meer een beleidsvisie op het gebied van duurzaamheid en
leefbaarheid geschreven en is de projectgroep Verduurzaming samengesteld. Maar ook
Dorpsbelangen Adorp maakt zich sterk om de landelijke en lokale initiatieven gericht op
duurzaamheid te verwezenlijken.
De projectgroep Verduurzaming wordt begeleidt door de Coöperatie blauwe ogen. Samen met de
inwoners van Adorp onderzoekt blauwe ogen de praktisch haalbare oplossingen die alle duurzame
doelen kunnen realiseren.
Dit traject naar verduurzaming kent 3 thema’s:
•

energiereductie;

•

energieopwekking; en

•

leefbaarheid.

Om te bepalen wat de inwoners van Adorp het beste individueel, met een kleine groep of gezamenlijk
als dorp kunnen doen en wat de aandachtspunten precies zijn, zijn er in groepen op 14 mei 2014
diverse gesprekken met de inwoners gevoerd. Uit deze werkgroepen zijn er vragen geformuleerd die
in een enquête zijn verwerkt.
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Resultaten enquête algemeen
Algemene kengetallen enquête
Aantal verspreid
Response
%


233
70
30 %

Ondanks het minder gunstige tijdstip (december vlak voor de kerst) toch een redelijke response. De
respons is niet representatief voor heel het dorp maar geeft wel een goed beeld.

Gezinssamenstelling
Eenpersoonshuishouden
Meerpersoonshuishouden
Gezin met kinderen


17 %
54 %
29 %

De respondenten waren hoofdzakelijk 1 of 2 – persoonshuishoudens.

Woonsituatie respondenten


91 %
9%
68 %
24 %
4%
4%

Koopwoning
Huurwoning
Vrijstaand
Twee onder een kap
Rijtjeswoning
Boerderij

Hoofdzakelijk bewoners van vrijstaande of 2^1 kap koopwoningen hebben gereageerd. In de enquête
misten we vooral de huurwoningen. Onder de respondenten zijn de meeste woningen relatief recent
gerenoveerd (gemiddeld 2001) waardoor ook de energetische status hoog is.

Bouwjaar


18 %
27 %
19 %
24 %
12 %

Voor 1900
1900 – 1950
1950 – 1975
1975 – 2000
Na 2000

Het gemiddelde bouwjaar 1943. Over het algemeen kan je zeggen dat een derde van de woningen
redelijk jong zijn. 50% van de woningen zijn na 2000 nog verbouwd.

Woonplannen - aardbevingschade
Wil verhuizen op korte en middellange termijn
Gaat verbouwen op korte termijn
Gaat verbouwen op lange termijn
Heeft aardbevingschade (minimaal € 1000,00)


13 %
9%
9%
54 %

Er staan ook relatief weinig verbouwplannen op de rol (9%). Een minderheid heeft verhuisplannen op
korte termijn (3%) en iets meer dan de helft van de respondenten heeft aardbevingschade (54%).
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Interesse in duurzaamheid
Ja
Nee
Enigszins

48 %
3%
16 %

Als conclusie mag je aannemen dat de respondenten waarschijnlijk meer dan 'gemiddeld' interesse
zullen hebben in duurzaamheid.
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Onderzoek:
Energiereductie
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De echte basis om de klimaatproblematiek aan te pakken is om minder energie te gebruiken. Energiereductie
betekent minder verbranding van fossiele brandstoffen en minder CO2-uitstoot. Reductie van energieverbruik
kan op vele manieren worden bereikt. Een aantal stappen is makkelijk te maken en levert al direct een besparing
op.
Energiereductie is bijvoorbeeld te bereiken door:
Efﬁciënt gebruik van en zuinigere verlichting;
Isolatie van gebouwen en efﬁciënt gebruik van verwarming.
Bedenk hierbij dat ook als er al duurzame energie word gebruikt, energiereductie nog steeds zinvol is. Niet alleen
om kosten te besparen, maar omdat meer mensen gebruik kunnen maken van het aanbod van duurzame
energie.

Doel
Het in kaart brengen van de (onderhouds)staat van de woningen en bedrijfspanden. Het
bewustwordingsproces op gang brengen voor gedrag en energie besparen. Welke
parameters zijn beïnvloedbaar? In hoeverre zijn er al maatwerkadviezen gemaakt en zijn de
woningen gelabeld.
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Fasering werkzaamheden

schema: trias-energetica
Dit is een driestappenstrategie ontwikkeld door de TU Delft. De drie stappen van de Trias Energetica zijn basisvuistregels bij
het verduurzamen van gebouwen.
De drie stappen zijn:
1
Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld door isolatie van gevels en daken.
2
Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals zonne-energie;
3
Maak zo efﬁciënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien.

Resultaten enquête duurzaam energiereductie
Energieverbruik (jaarlijks)
elektriciteit
gas
water

Adorp
Landelijk
3138 kWh
3160 kWh
3
2108 m
2138 m3
3
105,9 m
91 m3

Energielabel
Geen label
Maatwerkadvies
Wil maatwerkadvies
Wel label

op weg naar bewustwording
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isolatiegraad


7%
70 %
53 %
50 %
77 %
60 %

Niet geïsoleerd
Dakisolatie
Gevelisolatie
Vloerisolatie
Spouwglas begane grond
Spouwglas verdieping

Water


88 %
6%
10 %
3%

Combiketel
Boiler
Geiser
Anders

Verwarming


10 %
3%
84 %
0%
2%
25 %

Gas
Electrisch
CV
Bodem
Lucht
hout

Afgifte element


84 %
17 %
6%
7%
10 %
25 %

Radiator
Vloerverwarming
Wandverwarming
Convectoren
Kachels
Houtkachels

Ventileren
Roosters
Mechanische ventilatie
Gestuurde roosters
WTW
Ramen
58 % van de respondenten hebben geen stroomvretende apparaten in huis.
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61 %
31 %
1%
3%
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energiereductie

MOGELIJKHEDEN HUISKAMERBEZOEKEN
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energiereductie

WONINGEN GELABELD
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Energie in Beeld

electriciteit (p)
elelectriciteit (b)

gas (p)
gas (b)

CO2 (p)
CO2 (b)

TOTALE VERBRUIK BEDRIJVEN / PARTICULIEREN 2014
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2008

2014

GEMIDDELD VERBRUIK BEDRIJVEN

2008

GEMIDDELD VERBRUIK PARTICULIEREN
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Woninglabels
Indicatief label
2 %
14 %
42 %
27 %
12 %
3%

A
B
C
D
E
F

CONCLUSIE

Als je naar de respondenten kijkt dan heeft Adorp het best wel goed voor elkaar.
Hier en daar zijn nog verbeteringen nodig/mogelijk/gewenst.
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Handelingsperspectief
In gesprek gaan en druk uitoefenen op de woningbouwcoöperatie om het bestand te
verbeteren naar minimaal A-label.
Voorbeelden van bouwkundige maatregelen
In het hoofdstuk duurzaam opwekken worden de mogelijkheden besproken om collectief te
besparen op kosten elektriciteit door opwekking via zonnepanelen.
Per type woningen een aantal rendabele maatregelen.
Rijtjeswoning jaren 70:
o Gelijkvloers: oud spouwglas naar 3-laagsglas
o Verdieping : enkelglas naar HR++ glas
o Bloksgewijs : spouw vullen en voorzetgevel Rc > 5 m2K/W
o Bloksgewijs : vernieuwen dak en isolatie Rc > 5 m2K/W
o Verhoogde kierdichting en decentrale ventilatie met WTW
Karakteristieke panden
o Verwarmen en tapwater via pelletkachel
o Rest verwarmen via Infraroodpanelen
o Warmtepomp indien woning voorzien is van vloer- of wandverwarming (LTV)
Boerderijen
o Restwarmte bedrijf benutten via WKK (warmtekrachtkoppeling) (bijvoorbeeld koeling
melk)
o Verwarming en tapwater via hout CV of pelletkachel
o Overige ruimten verwarmen met infrarood panelen

Belemmeringen
• Investeringen in de bouwkundige schil worden doorgaans als erg omslachtig en duur
ervaren.
• Uit de enquête blijkt dat de meeste huizen al een redelijke isolatiegraad hebben.
• Upgrade wordt dan relatief kostbaar.
• Investeringsbereidheid woningbouwcoöperaties.
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Conclusie en acties
AANBEVELING

Energiereductie is in eerste plaats informatieverstrekking. Deze hebben we al meerdere
keren op informatie avonden gepresenteerd. Naast informatie is het vooral doen. Hier en
daar kan op woningniveau nog verbeteringen plaats vinden en is er nog een slag te gaan
als we spreken over gedrag en energiereductie.
“Tupperware” bijeenkomsten: De aanbeveling is om bij de mensen die zich hebben
opgegeven een bijeenkomst te organiseren. Deze thuisbijeenkomsten zijn erg effectief
omdat er direct op de situatie gereageerd kan worden en een advies kan worden gegeven.
Het voordeel hiervan is ook dat het laagdrempelig is. En met de buren verduurzamen is
altijd leuk. Om meer draagvlak te krijgen voor verdere uitbreiding is het van belang om
regelmatig contactmomenten met het dorp te creëren. Dit kan via buurtbijeenkomsten of
huiskamerbijeenkomsten. Via de enquête hebben veel bewoners aangegeven een
bijeenkomst bij te willen wonen of te willen organiseren.De Groninger Energiekoepel (Grek)
organiseert samen met buurkracht ( www.buurkracht.nl) acties om het samen energie
besparen te activeren. Adorp kan hier handig gebruik van maken om samen met Grek en
buurtkracht de bijeenkomsten in gang te zetten. Coöperatie blauwe ogen kan hierbij helpen
met onafhankelijke informatievoorziening en advies.
Indicatief label: Iedereen die de enquête heeft ingevuld krijgt een indicatief label zodat
men weet ze weten waar men staat en of er nog iets te verbeteren is.

ACTIES

•

organiseren van de huiskamerbijeenkomsten

•

regelen van een aantal LED-bespaar-koffer om deze te laten circuleren onder de
deelnemers van de bijeenkomsten.

•

betrekken partners voor de uitvoering (Warm Wonen Winsum, SLIM! )

•

informatie ontsluiten via website Adorp en een eigen buurtpagina op
www.buurkracht.nl maken

•

energieadvies van representatieve woning in wijk en buurtscan door
energieadviseur en bespreken van de besparingsdoelen.

•

lenen van energiestekkers en warmtecamera’s

•

communicatiemiddelen: social media, etc.

•

kosteloze installatie van de slimme meter waarmee inzicht in verbruik op
persoonlijke pagina kan worden verkregen

•

hulp bij opzetten van gezamenlijke besparingsacties

•

begeleiding door buurtbegeleider
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Onderzoek:
Energieopwekking
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Doel
Het in kaart brengen van het werkveld, het juridisch kader, het technisch kader en de
omgeving. Welke parameters zijn beïnvloedbaar?
Het inventariseren van reeds bestaande initiatieven en organisaties i.v.m. toekomstig
draagvlak.

Mogelijkheden van energieopwekking
Regeling Verlaagd Tarief (RVT) en coöperatie
De postcoderoos of de regeling Verlaagd Tarief zoals deze ofﬁcieel heet werkt als het volgt.
Leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren komen in aanmerking voor een
belastingkorting van € 0,09 per kWh op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie.
Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productieinstallatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie
wonen.
De postcoderoos is gedeﬁnieerd als het postcode-4 gebied waarin de productielocatie zich
bevindt, plus alle direct aangrenzende postcode-4 gebieden.
De korting van € 0,09 per kWh (inclusief BTW gaat het om € 0,11) wordt toegepast op de
persoonlijke energierekening van de leden, tot het eigen verbruik (maximaal 10.000 kWh per
jaar). Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van
de verkochte stroom.
Voor Adorp is een energiecoöperatie de meest voor de hand liggende optie. Een coöperatie
is een bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging, van minimaal twee personen.
De coöperatie moet worden ingeschreven in het handelsregister. Volgens artikel 54 lid 2
Boek 2 BW moet de naam van een coöperatie het woord ‘coöperatief’ bevatten. Ook moet er
aan het eind van de naam de letters W.A. (wettelijke aansprakelijkheid), B.A. (beperkte
aansprakelijkheid) of U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid) staan (art. 2:54 lid 2 BW). De
coöperatie moet met haar leden eenledenovereenkomst sluiten.
Meerdere installaties.
De energie-coöperatie mag meerdere productie installaties hebben en deze mogen ook
buiten het postcode gebied liggen. De plaats van de installatie en het kleinverbruik is enkel
bepalend voor de vraag wie de korting kan krijgen. Per productie-installatie dient een
aanwijzing te worden verkregen. Een coöperatie kan dus meerdere aanwijzingen krijgen.
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Ook kunnen afzonderlijke coöperaties opgericht worden, in dit verband ook wel genoemd
‘satelliet-coöperaties’. Leden van bestaande coöperaties kunnen voor elke productieinstallatie een aparte ‘satelliet-coöperatie’ oprichten. Er dient een zekere mate van binding te
zijn tussen ‘holding’ coöperatie en ‘satelliet-coöperatie’. Dit kan via gezamenlijke
administratie of bestuur (personele unie).
Stapelen subsidie
De regeling verlaagd tarief stelt expliciet dat bij aanschaf van de installatie of bij de
opwekking van de stroom er geen enkele vorm van subsidie van rijkswege mag zijn.
Hierdoor is het niet mogelijk om SDE+ en RVT te combineren.

SDE+ subsidie
Een andere manier om te participeren in een collectief is via een beleggingsconstructie. Het
voordeel voor de kleinverbruiker komt dan niet via een korting op de energiebelasting maar
via het rendement op de belegging.
De overheid vergoedt tot een bepaalde hoogte het verschil tussen de kostprijs van
duurzame- en grijze energie.
Extra randvoorwaarden voor het opzetten van een zonnecoöperatie met behulp van deze
regeling zijn het realiseren van een grootverbruik aansluiting, het (laten) uitvoeren van een
goed onderbouwde haalbaarheidsstudie en de eis dat het zonnepark een minimale grootte
moet hebben van 15 kWP (ca. 56 panelen van 270 WP (Watt Piekvermogen)). Aangezien
het realiseren van een grootverbruik aansluiting een eis is zal er goed gekeken moeten
worden naar de locatie van het park t.o.v. de aanwezige transformatorstations (zie kaartje
Enexis onder schema’s Zonneatlas).

schema: bron RVO 2015
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De SDE+ subsidie wordt jaarlijks berekend op basis van de kostprijs van grijze energie, en
wordt uitgekeerd op basis van een inschatting van de hoeveelheid opgewekte energie over
het wettelijk maximum aantal subsidiabele vol lasturen van 1.000 op jaarbasis (zie
voorbeeldberekening hieronder). Elk jaar in april vindt verrekening plaats op basis van de
werkelijke kostprijs van grijze energie. De hoogte van de subsidie is deels afhankelijk grijze
energieprijs, deze wordt jaarlijks vastgesteld. Hoe hoger de grijze energieprijs, des te lager
de SDE+ subsidie maar hoe meer je ontvangt van energiebedrijf.
Verder is de hoogte van de SDE+ subsidie afhankelijk van het moment van aanvragen. In de
berekeningen wordt uitgegaan van een aanvraag in Fase 6 (31 augustus tot 21 september
2015) waarmee de voorlopige bijdrage uitkomt op (€ 0,120 - € 0,045 =) € 0,075 /kWh SDE+
subsidie.
BENODIGHEDEN VOOR AANVRAAG SDE+

•

Goed onderbouwd project

•

Ten minste 15.000 WP (56 panelen van 270WP)

•

Sterke haalbaarheidsstudie

•

Benodigde vergunningen

•

Digitaal aanvraagformulier plus bijlagen invullen

Ook in de situatie van SDE+ aanvraag is ervan uitgegaan dat Stichting Dorpsbelangen de
benodigde investering doet en per lid van het energiebedrijf een bedrag ontvangt dat de
stichting in staat stelt het voetbalveld te herontwikkelen.
Aangezien Stichting Dorpsbelangen haar investering uit de bijdrage van het energiebedrijf
krijgt, maakt het voor de terugverdientijden en totale opbrengst voor de stichting geen
verschil of het zonnepark via de RTV of met SDE+ wordt aangevraagd.

Financiën organiseren – revolverend fonds of crowdfunding
Niet iedereen kan of wil eigen geld investeren in (duurzame)projecten. Het is zaak om slim
de ﬁnanciën te organiseren. Dit kan via een revolverend fonds of via crowdfunding.
Eenrevolverend fondsis een fonds dat zichzelf in stand houdt door het opnieuw inzetten
van aﬂossing en rente op de leningen. Een deel van het gerealiseerde rendement kan
ingezet worden om af te lossen. Wat afgelost wordt komt weer vrij om voor de ﬁnanciering
van de volgende deelnemer. Een revolverend fonds stelt particulieren zonder eigen
vermogen in staat om toch deel te nemen en te proﬁteren van voordelen van het collectief.
Een revolverend fonds is in die zin een prima duurzaam alternatief voor een
aanschafsubsidie.
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In het verleden is vaak gebleken dat subsidies op aanschaf enorm marktverstorend werken
en het gewenste doel niet halen. Via een fonds heb je een continue renovatie en
investeringsimpuls voor projecten met lange terugverdientijd. De fondsen worden meestal
gevuld door overheden die op die manier de opbrengsten van de verkoop van aandelen in
energiebedrijven actief willen inzetten. Naast overheden kan je ook fondsen werven via het
brede publiek. Het zogenaamde crowdfunding. Het voordeel van crowdfunding is dat je meer
draagvlak creëert bij de primaire stakeholders van het project en je hen ook laat delen in het
ﬁnancieel rendement. Particulieren of bedrijven die het voor zichzelf al goed voor elkaar
hebben omdat ze bijvoorbeeld hun verbruik al opwekken via het eigen dak kunnen via
crowdfunding alsnog hun steentje bijdragen bij een Duurzaam Adorp en deelnemen in het
ﬁnanciële voordeel.

Voorbeelden haalbaarheid
Met de werkgroep duurzaam opwekken hebben wij
een aantal daken geïnventariseerd en onderzocht op
hun mogelijkheden. Wij zijn ook bezoek geweest bij
de heer Elzinga om de bestaande installatie te
bekijken en te polsen naar de mogelijkheden.
De genoemde voordelen zijn kansen, de nadelen
kunnen gezien worden als belemmeringen.

Uitgangspunten:
Gemiddeld stroomverbruik particulier: 3.150 kWh
Gemiddelde deelname in park per huishouden:
945 kWh (c.a. 4 panelen)
Aantal huishoudens 233

UIITGE
EREKEN
NDE LOCATIES

op weg naar collectieve duurzaamheid

48

energieopwekking

voorbeeld 1: dak Elzinga
Adres: Westerseweg 2, Groningen 9738 AH
Eigenaar: Dhr. Elzinga
Vermogen: 25.000 kWh
(75.000 kWh geïnstalleerd minus 50.000 kWh eigen verbruik)

Aantal huishoudens: 17 huishoudens
Aansluiting: 3x80A
Toekomstig vermogen: 150.000 kWh
(Nieuwe schuur)

Toekomstig aantal huishoudens: 100
Het gaat hier om een dak met een recentelijk geplaatste installatie. De eigenaar is bereid om
onder voorwaarden een gedeelte te verkopen aan een energiecoöperatie en is bereid over
te stappen naar NLD. De installatie valt buiten het postcodegebied Adorp, maar grenst er
wel aan. Door een aparte aanwijzing of een satellietcoöperatie kunnen inwoners van Adorp
gebruik maken van de korting op de energiebelasting. Eigenaar gaf aan erg op zijn privacy
gesteld te zijn. Bezoeken installatie door participanten moet goed geregeld worden. Omdat
het hier gaat om een werkend veebedrijf, moeten er ook hygiënische maatregelen in acht
genomen worden. De coöperatie koopt de panelen over. Hierdoor zijn de panelen “schoon”
van eventueel in het verleden verstrekte rijkssubsidie (EIA). Voor de businesscase is
gerekend met een vergoeding van € 2,00 / m2 per jaar. De vergoeding wordt als redelijk
ervaren.
Voordelen:
 installatie is er al
 kan snel concreet worden voor de “early adopters”
 een extra aansluiting is niet nodig een tweede comptabele meter is voldoende

Nadelen:
 buiten postcodegebied (op te lossen via satelliet coöperatie of separate aanwijzing)
 de installatie is maar beperkt te bezoeken wat een nadeel is voor draagvlakcreatie en
uitstraling
 installatie is al voor een deel afgeschreven (niet meer nieuw)
 vergoeding dak drukt op rendement
 Door omstandigheden tijdelijk buiten gebruik
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voorbeeld 2: dak Neuman
Adres: Torenweg 2
Eigenaar: Dhr. F. Neumann
Realiseerbaar vermogen: 20.000 kWh
Aantal huishoudens: 14
Het gaat om het dak van een voormalig garagebedrijf.
Er is gerekend op basis van de platte daken.
Er zijn ook hellende daken die eventueel meegenomen kunnen worden.
Eigenaar biedt dak aan de energiecoöperatie i.o. aan. Met de eigenaar is eventuele
vergoeding nog niet besproken.
Voordelen:
 centraal in dorp
 geschikt dak
 zicht locatie (uitstraling project)
 binnen postcodegebied Adorp

Nadelen:
 installatie is beperkt in toekomstige uitbreiding
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voorbeeld 3: Veld Mulder
Adres: Provincialeweg 24
Eigenaar: Fam. Mulder
Realiseerbaar vermogen: 295.000 kWh
Aantal huishoudens: 197
Het gaat hier om een veld van ongeveer 5.000 m2. Door de veldopstelling kan de meest
optimale hellingshoek (30graden) en oriëntatie(Zuid) gekozen worden.
Voordelen
 grote installatie
 goed te beveiligen (sloot rondom)
 ingang via provinciale weg
 dicht bij het dorp
Nadelen
 grootverbruik aansluiting
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voorbeeld 4: dak Derksen
Adres: Wierumerschouwsterweg 56
Eigenaar: Dhr. P. Derksen
Realiseerbaar vermogen: 73.000 kWh
Aantal huishoudens: 49

Het gaat om een agrarisch object met oost -west gericht hellend dak. Eigenaar is onder
voorwaarden bereid het dak ter beschikking te stellen aan energiecoöperatie i.o..
Voor de businesscase is gerekend met een vergoeding van € 2,00 / m2 per jaar.
De vergoeding wordt als redelijk ervaren.
Voordelen
 grote installatie
Nadelen
 vergoeding dak drukt op rendement
 lager rendement (c.a. 8% minder) door Oost-West opstelling
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voorbeeld 5: veld Raangs
Adres: Provincialeweg 34
Eigenaar: Dhr. J.W. Raangs
Grootte: 30*50 m = 1500 m2
Realiseerbaar vermogen: 101.200 kWh
Aantal huishoudens: 67

Het gaat om bouwblok wat niet benut wordt. Eigenaar is onder voorwaarden bereid het
terrein ter beschikking te stellen aan energiecoöperatie i.o.. Voor de businesscase is
gerekend met een vergoeding van € 1,00 / m2 per jaar. De vergoeding wordt als redelijk
ervaren.
Voordelen
 grote installatie
Nadelen




vergoeding om beklemming te compenseren
grootverbruik aansluiting
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voorbeeld 6: dak Raangs
Adres: Provincialeweg 34
Eigenaar: Dhr. J.W. Raangs
Realiseerbaar vermogen:
45.000 kWh
Aantal huishoudens: 30

Het gaat om een agrarisch object met zuid-gericht hellend dak. Eigenaar is onder
voorwaarden bereid het dak ter beschikking te stellen aan energiecoöperatie i.o.. Voor de
businesscase is gerekend met een vergoeding van € 2,00 / m2 per jaar. De vergoeding
wordt als redelijk ervaren. Eigenaar wil ook onder voorwaarden ook grond ter beschikking
stellen.
Voordelen
 grote installatie
 kan nog op LS-aansluiting
 optie grondgebonden installatie

Nadelen
 vergoeding dak drukt op rendement
 leeftijd schuur en verwachte levensduur
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voorbeeld 7: voormalig voetbalveld
Adres: Voormalig voetbalveld
Eigenaar: Gemeente
Grootte: 5000 m2
Realiseerbaar vermogen: 1.250 panelen 295.000 kWh/jaar

Voormalige voetbalveld aangevuld met ruimte tussen veld en spoor kan beschikbaar gesteld
worden voor een zonnepark. De installatie staat deels in conﬂict met CPO ontwikkelingen.
De installatie kan ook voor een groot deel geïntegreerd worden met CPO. Zie hiervoor het
voorstel in hoofdstuk leefbaarheid.

Voordelen
 Grote installatie mogelijk
 Centraal in het dorp (trots van het dorp)
 Geen kosten grond
Nadelen
 Geen andere ontwikkeling mogelijk (bijv. CPO)
 Bezoekers park kan als overlast ervaren worden (enkel in de beginjaren)
 Grootverbruik aansluiting
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voorbeeld 8: dak O. Nieweg
Adres: Spoorlaan 33
Eigenaar: Dhr. O. Nieweg
Realiseerbaar vermogen: 68.250 kWh
Aantal huishoudens: 46

Het gaat om een agrarisch object met zuid-gericht hellend dak. Eigenaar is onder
voorwaarden bereid het dak ter beschikking te stellen aan energiecoöperatie i.o.. Voor de
business case is gerekend met een vergoeding van €2 / m2 per jaar.
De vergoeding wordt als redelijk ervaren
Voordelen
 grote installatie
 transformaterhuis in de buurt
Nadelen
 grootgebruikaansluiting
 extra kosten aansluiting transformaterhuis ca 300m
 vergoeding drukt op rendement
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voorbeeld 9: dak P. Engel
Adres: Spoorlaan 37
Eigenaar: Dhr. P. Engel
Realiseerbaar vermogen:
62.560 kWh
Aantal huishoudens: 42

Het gaat om een agrarisch object met zuid-gericht hellend dak. Eigenaar is onder
voorwaarden bereid het dak ter beschikking te stellen aan energiecoöperatie i.o.. Voor de
business case is gerekend met een vergoeding van € 2 / m2 per jaar.
De vergoeding wordt als redelijk ervaren.

Voordelen
 grote installatie
 transformaterhuis dichtbij
Nadelen
- vergoeding drukt op rendement
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Conclusie dakinventarisatie
Met 2 daken (Elzinga en Neuman) en 2 velden (Raangs en beschikbaar gestelde grond) kan
gezamenlijk 382.000 kWh per jaar opgewekt worden. Het particulier verbruik Adorp is
514.032 kWh per jaar. Door de zonnedaken en zonneparken kan 74% van de benodigde
stroom opgewekt worden. Met het dak Elzinga kan vrij snel gestart worden. Hierdoor kunnen
de koplopers binnen Adorp snel en concreet bediend worden. Deze koplopers vormen een
voorbeeld voor de rest. De daken Derksen, Nieweg en Engel bieden mogelijkheden om
grote installaties te realiseren. Als de start met de kopgroep succesvol is kan op deze daken
het project snel verder uitgerold worden.
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Resultaten enquête duurzaam energie opwekken
Mogelijkheden om collectief te investeren.
Wekt nu al stroom op met zonnepanelen

ja

misschien

15,5% -

Bereidheid om van leverancier te veranderen als dat Adorp
28,2%
75 € per jaar oplevert
Zijn er ﬁnanciële beperkingen om € 500 te investeren.
15,5%

nee
84,5%

60,6%

8,5%
77,5%

De volgende vragen geven aan hoe de bereidheid is om te investeren en onder welke voorwaarden.
[conclusie intern: Verspreiden en ophalen in eigen hand houden. Nu te afhankelijk van vrijwilligers.]

Bereidheid om te investeren in zonnepark
Als de stroomprijs gelijk blijft
Als de stroomprijs gelijk blijft en het levert Adorp geld op
Wil je renteloos lenen om te investeren
Rendement 1% meer dan spaarrekening en 10 jaar vast

ja
56,3
%
57,7
%
16,9
%
16,9
%

misschien

nee

33,8%

5,6%

36,6%

1,4%

47,9%

32,4%

38,0%

42,3%

Hoge bereidheid om te investeren als het iets oplevert voor het dorp tekent zich duidelijk af. Als het in
algemene termen gebracht wordt is men vóór. Zodra de nadruk gelegd wordt op concrete
rendementen lijkt de animo af te nemen. Men is dus best bereid om te investeren voor het dorp maar
het persoonlijk rendement moet hoog genoeg zijn. Er zit ook nog veel potentieel in de respondenten
die twijfelen. Mogelijk doen zij mee als de plannen concreter worden of als er al een paar schapen
over de dam zijn. Interne conclusie/aanbeveling: Hoe je het brengt is van belang. Het is zaak om snel
de eerste schapen over de dam te krijgen. Kaart op de website waar per aanmelding een aantal
zonnepaneeltjes op het dak verschijnen (Harma en Jan doen mee bijv.) kan mensen over de streep
trekken.

CONCLUSIE ENQUÊTE

De perspectieven om in Adorp lokaal duurzame energie op te wekken zijn redelijk tot goed.
De overgrote meerderheid van het dorp geeft aan interesse te hebben in duurzaamheid, en
geeft aan gebruik te willen maken van een zonnepark in Adorp wanneer de prijs voor de
opgewekte elektriciteit dezelfde is als men nu betaalt.
Van de respondenten wekt 15,5 % duurzame stroom op d.m.v. zonnepanelen.
De overige 84,5 % zijn mogelijk bereid om collectief te investeren.
De meeste geven aan geen ﬁnanciële belemmering te hebben om € 500,- te investeren.
Ongeveer een derde wil wel overstappen naar een andere leverancier als dat Adorp geld
oplevert.
Er blijft potentieel een groep (60,6%) die twijfelt maar het mogelijk wel wil als de condities
duidelijker zijn.
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Handelingsperspectief
Businessmodel - Scenario’s Zonnecoöperatie Adorp
Om een geïnformeerd besluit te kunnen nemen over de locatie van het te realiseren
zonnepark is een aantal situaties uitgewerkt. Er is zowel gekeken naar de mogelijkheid van
de Regeling Verlaagd Tarief (RVT) als een aanvraag van SDE+ subsidie.
Binnen deze twee regelingen bestaan er drie mogelijkheden voor het plaatsen van
zonnepanelen: zon op land, zon op boerendaken en zon op beschikbaar gestelde grond.
In alle gevallen is uitgegaan van een afschrijving in 25 jaar (waarbij de nadruk ligt op de
eerst 15 jaar), inﬂatie van 2 % en een leveringsprijs per kWh van € 0,045. Verder wordt een
materiaalveroudering van 0,925 % per jaar en een omrekenfactor van 0,875 Wh per WP/jaar
aangehouden. Er wordt gerekend met een gemiddelde van 4 panelen per lid van de
zonnecoöperatie. Verder wordt er van uitgegaan dat het energiebedrijf een bijdrage van
€ 75.- op jaarbasis levert per lid van de coöperatie.

Gedetailleerde uitgangspunten rekenmodellen
In alle situaties is uitgegaan van een investering voor het oprichten van de coöperatie door
Stichting Dorpsbelangen en investeringen in de panelen door de individuele leden van de
coöperatie. Afhankelijk van de grootte van het park is een verwachte prijs per paneel
(inclusief omvormen en toebehoren) vastgesteld, waarbij is uitgegaan van een 270 WP
zonnepaneel. Met de grootte van het park hangt ook de te verwachten grondhuur/jaar af. Als
leveringsprijs per kWh is € 0,045 aangehouden, met een inﬂatie en prijsstijging van 2 % en
een veroudering van de panelen (en daarmee samenhangende terugloop in opbrengst) van
0,925 %. Verder is er in de berekening uitgegaan van een bijdrage van het energiebedrijf
van € 75.- per klant per jaar. Deze bijdrage wordt in het model gebruikt voor het afdekken
van de beheers- en administratiekosten alsmede voor onderhoud en vervanging (zie Zonnecoöperatie en Business Case).
In de hieronder weergegeven situatie gaat een deel van dit bedrag vervolgens naar Stichting
Dorpsbelangen (zie kopje Dorpsbelangen) en gaat een ander deel (zie kopje Investering Lid
Coöperatie) naar de leden van de coöperatie om ervoor te zorgen dat het businessmodel
werkt. Stichting Dorpsbelangen levert de Capital Expenditures (CAPEX) voor de
ontwikkeling van het zonnepark. of levering van niet-verbruikbare onderdelen van een
product of systeem (investering) In situaties 1 en 3 gaat dit om een bedrag van € 6220.voor de oprichting van de coöperatie, het recht van opstal en de inschrijving in de registers
van de Kamer van Koophandel. Deze investering betaalt zichzelf in 3 jaar gezien de
geschatte inkomsten rond de € 1868,64 liggen, uitgegaan van een gemiddelde van 4
zonnepanelen per lid van de coöperatie.
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Aangezien Stichting Dorpsbelangen een bedrag per lid van de coöperatie ontvangt, heeft de
stichting er baat bij zoveel mogelijk leden voor de coöperatie te werven. Gezien het feit dat
de verwachte opbrengst terugloopt is de terugverdientijd voor de stichting kort en ligt de
totale opbrengst rond de € 5303,31. Dit bedrag kan worden gebruikt voor de
(her)ontwikkeling van het voetbalveld.
Voor de berekening is uitgegaan dat een coöperatielid gemiddeld 4 panelen aanschaft.
Uitgegaan van deze situatie investeert het lid in RVT situatie 1 een bedrag van € 1460.voor vier panelen van 270 WP en realiseert hiermee over een periode van 25 jaar een
gemiddelde besparing van € 105,74 per jaar. De terugverdientijd voor zijn investering komt
uit op 10 jaar en het rendement na afschrijving is gemiddeld 3,24%

Regeling Verlaagd Tarief varianten
In de Regeling Verlaagd Tarief (RVT) modellen wordt er vanaf 01-01-2016 gerekend met een
korting op de energiebelasting van € 0,09 (was € 0,075) voor een periode van 15 jaar. In
de modellen is al gerekend met de nieuwe korting.
In de berekeningen is ervan uitgegaan dat Stichting Dorpsbelangen de investering doet voor
de oprichting van de coöperatie U.A., het recht van opstal, inschrijving Kamer van
Koophandel en de aansluitingen met de netbeheerder (MSLS 3x160 A bij Enexis). In totaal
zijn deze kosten geraamd op € 6220,00. In ruil voor deze investering krijgt de stichting per
lid van de coöperatie een deel van de bijdrage van het energiebedrijf en houdt hiervan een
bedrag over dat de stichting in staat stelt het voetbalveld te herontwikkelen.
RVT Situatie 1: klein zonnepark op land
Voor situatie 1 voor een zonnecollectief in Adorp is uitgegaan van een zonnepark op land
met een grootte van 750 panelen van 270 WP. Uitgaande van een 75% vulgraad van 3 m2
per paneel dient hiervoor een stuk grond van ca. 3.000 m2 beschikbaar te zijn. Voor
mogelijkheden hieromtrent zie hoofdstuk ‘Inventarisatie Locaties’ hieronder. In de
berekening is uitgegaan van € 1,00 per m2 per jaar aan locatiehuur. De exacte prijs hangt af
van de locatie en zal verder uitgewerkt dienen te worden door de Projectmanager.
Aangezien het gaat om een relatief klein park zijn de vaste kosten in verhouding hoog en
wordt uitgegaan van € 365,00 per paneel, incl. omvormers, bekabeling, frame en
randapparatuur. Omdat de panelen in een veldopstelling geplaatst worden zal een
omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vereist
zijn. De kosten voor deze vergunning zijn niet in deze berekening meegenomen.
Uit de berekening blijkt dat het model alleen werkt als een deel van de jaarlijkse bijdrage van
het energiebedrijf naar rato per lid van de coöperatie wordt gebruikt om de beheers- en
administratiekosten mee af te dekken en per lid € 22,50 wordt uitgekeerd. Met deze
maatregel komt het lid van de zonnecoöperatie tot een terugverdientijd van 8 jaar, en
realiseert deze een winst van ca. € 2.014. Stichting Dorpsbelangen zou in deze situatie per
lid van de zonnecoöperatie jaarlijks gemiddeld € 5,29 ontvangen. De stichting realiseert
hiermee een terugverdientijd van 3 jaar, en houdt daarmee ca € 18.500 over voor de
herontwikkeling van het voetbalveld.
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RVT Situatie 2: Vier zonnedaken op agrarisch bedrijf
In situatie 2 wordt gekeken naar de mogelijkheid een zonnecoöperatie te verwezenlijken
door een aantal zonnedaken op boerenbedrijven te realiseren, welke beheerd worden door
één administratieve eenheid in de vorm van de zonnecoöperatie. Hiervoor is uitgegaan van
een minimale grootte van 650 panelen van 270 WP, verspreid over 4 daken. Door de
meerprijs aan frames, kabels en toebehoren ligt de prijs per paneel ca. €10 hoger dan bij
zon op land. Hiernaast liggen de kosten voor locatiehuur (zie hieronder inventarisatie
boerendaken), aansluitingskosten netbeheerder, administratie en beheerskosten aanzienlijk
hoger. Door deze toename in kosten rekt de terugverdientijd voor het lid van de zonnecoöperatief op tot 9 jaar. De totale opbrengst per lid is in dit geval dan ook slecht ca. €1.411.
Zeker in dit model is de bijdrage van het energiebedrijf onontbeerlijk en zal deze gebruikt
moeten worden om de beheers- en administratiekosten voor het lid van de coöperatie mee
af te dekken. Slechts wanneer het totaal van het overgeblevene bedrag (gemiddeld € 5,90
per lid zonnecoöperatie) naar Stichting Dorpsbelangen gaat, komt deze uit op een
realistische terugverdientijd (ca. 6 jaar) op het geïnvesteerde vermogen en houdt het
uiteindelijk ca. € 10.500 over voor de herontwikkeling van het voetbalveld.

RVT Situatie 3: Beschikbaar gestelde grond
Wanneer een ambitieuze Provincie of Gemeente een locatie aanwijst en (tijdelijk)
beschikbaar stelt voor een groot zonnepark op land, vallen de kosten voor grondhuur weg.
Hierdoor vallen de totale beheerskosten aanzienlijk lager uit. Door schaalvoordelen wordt
het aanleggen van een groter park voordeliger en is uitgegaan van € 355,00 per paneel,
inclusief omvormers, bekabeling, frame en randapparatuur. Naast lagere beheerskosten
zakken hierdoor ook de aanschafkosten enigszins. Het lid van de zonnecoöperatie realiseert
hierdoor een terugverdientijd van 7 jaar en een totale opbrengst van ca. € 2.666. Stichting
Dorpsbelangen zal per lid van de zonnecoöperatie jaarlijks gemiddeld € 4,37 van het
energiebedrijf ontvangen en realiseert hiermee een terugverdientijd van 6 jaar en een totale
opbrengst van ca. € 21.120 voor de herontwikkeling van het voetbalveld. Ook voor deze
situatie geldt, dat een omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht vereist zal zijn.
Deze situatie is economisch het gunstigst.
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SDE+
Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de
ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Bedrijven en (non-proﬁt)
instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de
SDE+.
SDE+ Situatie 1: klein zonnepark op land
Het ontwikkelen van een klein zonnepark op land pakt – evenals in de overige situaties –
voor het lid van de zonnecoöperatie ongunstiger uit via SDE+ dan via de RVT. De
gemiddelde besparing per jaar loopt af van 4,86 % bij RVT naar 3,59 % via SDE+. Over de
hele looptijd van het project gezien realiseert een gemiddeld lid van de zonnecoöperatie een
besparing per jaar van € 110,70 via SDE+ tegenover € 129,30 via de RVT. Hiermee komt
het lid van de zonnecoöperatie op een totale opbrengst van ca. € 1.309,00. Voor Stichting
Dorpsbelangen ziet het ﬁnanciële plaatje er precies zo uit als in situatie 1 met de RVT.

SDE+ Situatie 2: Vier zonnedaken op agrarisch bedrijf
Ook in de situatie van vier zonnedaken op agrarisch bedrijf blijven de investering,
terugverdientijd en opbrengst voor Stichting Dorpsbelangen gelijk. Voor het lid van de
coöperatie is het voordeel van RVT hier echter duidelijker zichtbaar aangezien de
terugverdientijd bij SDE+ oploopt 11 naar 13 jaar. Zoals ook al bij de RVT situaties duidelijk
werd, is de business case in de situatie van zon op dak het meest kwetsbaar. Toch realiseert
een gemiddeld lid van de zonnecoöperatie nog een opbrengst van ca. € 706,00.

SDE+ Situatie 3: Beschikbaar gestelde grond
Een situatie waarin een ambitieuze Gemeente of Provincie grond beschikbaar stelt waar op
basis van SDE+ een zonnepark gerealiseerd wordt is economisch het gunstigste SDE+
traject.Aangezien zowel de aanschafprijs per paneel als de beheerskosten hierdoor laag
blijven komt het lid van de coöperatie uit op een terugverdientijd van 8 jaar en een totale
opbrengst van ca. € 1.960,00. Stichting Dorpsbelangen zal net zoals de RVT uitkomen op
een terugverdientijd van 6 jaar en een uiteindelijke opbrengst van € 21.000,00 voor de
herontwikkeling van het voetbalveld.

Rechtsvorm
De ideale rechtsvorm is een coöperatie UA (uitgesloten aansprakelijkheid). Bij deze
rechtsvorm is er geen verhaalsrecht op de leden van de coöperatie.
Iedere coöperatie moet elk jaar de jaarstukken opstellen en openbaar maken. Hiervoor zijn
in het business model de jaarlijkse administratiekosten opgenomen.
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Belemmeringen
Helaas zijn er nog enkele zaken die aandacht nodig hebben voordat commercieel of
coöperatief in de Provincie zonneparken in grote getale gebouwd kunnen worden.

Postcoderoos
De, in het energieakkoord, afgesproken regeling RVT blijkt in de praktijk slecht geaccepteerd
te worden door de Nederlanders. Vanwege fouten in de uitvoerbaarheid lukt het niet om
voldoende leden bij een coöperatie krijgen op basis van de RVT:
•

Bij een verhuizing is men de investering kwijt indien er niet verkocht kan worden aan
andere leden.

•

De € 0,09 korting op de energie belasting wordt gezien als een koekje van eigen
deeg. Het is eigen stroom, eigen opwekking, eigen investering maar het wordt toch
gedeeltelijk belast.

•

De 15 jaar wordt ervaren als onzeker en niet voldoende, de panelen gaan tenslotte
20 jaar of langer mee.

•

Men is vaak gebonden voor langere tijd aan 1 energieleverancier die voor de
coöperatie alle leden afhandelt. Bij wisseling van energieleverancier is de kans groot
dat met de € 0,09 niet meer terugziet.

Door gebruik te maken van een opstartsubsidie, of een ideële bank, als back-up tijdens de
opstartfase, kunnen veel bewoners over de drempel geholpen worden. Het project kan
opgestart worden als er nog geen 100% dekking door leden is.

SDE+
Voor grotere zonnestroom installaties heeft de SDE+ regeling nog niet opgeleverd wat in het
energieakkoord van werd verwacht.
•

Om te kunnen aanvragen moet men soms tonnen aan bouwleges betaald hebben
terwijl de kans op toekenning van subsidie vrij klein is. Zonder SDE+ subsidie is
zonnestroom commercieel bijna niet haalbaar. Voor investeerders is dit een niet te
nemen risico. Gemeenten die SDE+ hebben aangevraagd hebben dit risico niet,
vandaar dat ze soms 30 aanvragen hebben gedaan. Als deze aanvragen voor
coöperatieve projecten worden aangewend zit er een positieve kant aan.

•

80% van de toegekende subsidies is aan biogasinstallaties die dit strikt genomen niet
nodig hebben voor een gezond exploitatie;

•

De subsidiepot is halverwege het jaar al leeg;

•

Vermoedelijk wordt meer dan 50% van de aangevraagde projecten nooit uitgevoerd,
het geld vloeit terug naar de staatskas in plaats naar de doelen uit het
energieakkoord.
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Bouwleges
Haalbaarheid van zonneparken is sterk afhankelijk van de bouwkosten. Het berekenen van
de bouwleges over alleen het bouwdeel en niet over de elektrische installatie kan een
signiﬁcante bijdrage leveren. Het (gedeeltelijk) kwijtschelden van bouwleges zal zeker voor
coöperaties de grootste initiële hobbel wegnemen. De bouwleges moeten niet over de
complete installatie inclusief elektrotechniek worden berekend maar alleen over het
bouwdeel wat nodig is om deze te dragen zoals dat bij bedrijfsgebouwen ook wordt
toegepast.

Grond
Grond, zonder belemmerende schaduwen, beschikbaar stellen gaat in belangrijke mate het
draagvlak en de haalbaarheid vergroten in de dorpen. Daarnaast is het op een constructieve
en voortvarende manier omgaan met vergunningen door de Gemeente en Provincie van
cruciaal belang.

BTW
Op dit moment (dec 2015) is nog steeds niet duidelijk of en hoe coöperatieve leden van een
zonnestroompark onder de BTW belastingwetten vallen. Rechtszaken lopen nog. De status
quo is dat BTW vrijstelling voor de leden van de coöperatie mogelijk is, hiervoor moet de
verrekening van de opgewekte energie wel via het energiebedrijf plaats vinden met de leden
en niet met de coöperatie.

Energiebedrijf
Energiebedrijven moeten de administratieve handelingen verrichten voor de ﬁscus, de
netbeheerder, het meetbedrijf, de coöperatie en de leden. Het innen en terugbetalen van
energiebelasting, het verrekenen van BTW, de netaansluiting, de meterhuur en het betalen
en terugbetalen van de prijs voor de opgewekte en verbruikte energie. Coöperatieve lokale
energiebedrijven die onder rugdekking van NLD hun activiteiten uitvoeren zijn vaak bereid
om per lid een bijdrage te betalen. Landelijke partijen gaan over tot een eenmalig of jaarlijks
bedrag voor het park, de leden of tot een of twee cent extra voor de opgewekte energie.
Het geheel van aanbiedingen door energiebedrijven is complex en zeer variabel. Het is aan
te bevelen om lokaal te houden wat lokaal kan. Hiermee is men beter in staat om te
bewaken en te sturen. Daarnaast bieden lange termijn contracten de stabiliteit voor de
coöperatieve opwekking.
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Conclusie en acties
AANBEVELING

Starten met de groep die tevreden is met het beperkte rendement. Proberen met die groep
een geschikt dak of veld te vinden, de randvoorwaarden opstellen en starten met het
gezamenlijk opwekken. Aan de hand van de scenario’s zoeken naar partijen die de
continuïteit kunnen borgen. Trachten deze groep te benutten als ambassadeurs voor de
andere Adorpers.
Er zijn voldoende daken beschikbaar om de eerste geïnteresseerden te bedienen. Het dak
Elzinga is in die optiek interessant. Vlotte start is van belang om het enthousiasme vast te
houden. Door het zwaan kleeft aan effect zullen steeds meer geïnteresseerden volgen.
Bedrijven (MKB-ZZP) moeten nadrukkelijk bij het project betrokken worden. Door het
project hebben zij de mogelijkheid om in het kader van maatschappelijk verantwoord
ondernemen hun CO2 -footprint te reduceren. Vooral bedrijven die overheidsopdrachten
uitvoeren hebben hier belang bij. Mogelijk kunnen melkveehouders extra punten verdienen
voor het Groninger Verdienmodel (GVM) als zij inspanningen leveren voor een collectief
project.
Ons advies is om te starten met het oprichten van een energiecoöperatie, het formuleren
van de doelstellingen en een keuze te maken tussen de grondopstelling of dak. Bij het
ontwikkelen van de volgende productielocatie dient er gekozen te worden voor of een
aparte satelliet-coöperatie of binnen dezelfde coöperatie werken met nieuwe aanwijzing. Als
er in een vervolgstadium met SDE+ gewerkt gaat worden of bedrijven willen voor meer dan
20% deelnemen is de route via satelliet-coöperaties aangewezen.
Het verdient aanbeveling om in een vroeg stadium de Groninger Energiekoepel (Grek) in te
schakelen voor de borging van de bestuurlijke continuïteit. Met de energieleverancier
Noorderlijk Lokaal Duurzaam (NLD) kunnen afspraken gemaakt worden over afnameprijzen
van de stroom.
De hierna volgende schema’s verduidelijken de verschillende routes.
Wanneer het in de bebouwde kom is en het bestemd land is (voor woningbouw,
bedrijventerrein etc.) dan heeft de Provincie daar geen zeggenschap over.
Als PV op dak niet mogelijk is eerst naar opties binnen de bebouwde kom kijken en daarna
naar het landelijk gebied direct aangrenzend hieraan. Er moet in dat geval een aanvraag
komen welke wordt beoordeeld op impact op het landelijke gebied.
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ACTIES DOOR DE GEMEENTE UIT TE VOEREN
De verdeling tussen wat aan de projectontwikkelaar uitbesteed dient te worden en waar de coöperatie zelf op
kan bezuinigen kan er als volgt uit komen te zien :

Pro-actief meedenken met de bewoners over:
•

de mogelijke locaties;

•

de te verwachten bouwleges;

•

het aanbieden van procesgeld zodat de eerste activiteiten professioneel begeleid
kunnen worden;

•

het snel en adequaat reageren op de bouwaanvragen;

•

het verlagen of kwijtschelden van bouwleges;

•

het aanbieden van grond “om niet” of tegen uiterst lage kosten.

ACTIES DOOR DE COÖPERATIE ZELF UIT TE VOEREN
De verdeling tussen wat aan de projectontwikkelaar uitbesteed dient te worden en waar de coöperatie zelf op
kan bezuinigen kan er als volgt uit komen te zien :

•

Werving leden;

•

Administratie;

•

Verrekening;

•

Monitoring;

•

Beheer contracten.

ACTIES DOOR DE PROVINCIE UIT TE VOEREN
De verdeling tussen wat aan de projectontwikkelaar uitbesteed dient te worden en waar de coöperatie zelf op
kan bezuinigen kan er als volgt uit komen te zien :

•

het aanbieden van procesgeld zodat de eerste activiteiten professioneel begeleid
kunnen worden

•

het aanbieden van startkapitaal in de vorm van subsidie of een achtergesteld lening;

•

het garant staan voor een eventuele banklening.

•

het verlagen of kwijtschelden van bouwleges

•

het aanbieden van grond “om niet” of tegen uiterst lage kosten.
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ACTIES DOOR DE PROJECTMANAGER UIT TE VOEREN
De verdeling tussen wat aan de projectontwikkelaar uitbesteed dient te worden en waar de coöperatie zelf op
kan bezuinigen kan er als volgt uit komen te zien :

•

Ontwerp installatie;

•

Dak lastberekeningen, grondonderzoek;

•

Vergunningaanvraag, bestemmingsplan wijziging;

•

Aanvraag aansluitingen;

•

Grondwerk, fundering, montage, onderhoud;

•

Verzekeringen afsluiten;

•

Voorﬁnanciering;

•

Overeenkomsten opstal/pacht/dakhuur;

•

Overeenkomsten leden zonnecoöperatie;

•

Afspraken energiebedrijven;

•

Selectie modules en andere componenten;

•

Contracten installateurs, leveranciers.

•

Bewaking uitvoering werkzaamheden;

•

Bewaking onderhoud en beheer het eerste jaar;

•

Advisering bestuur coöperatie;

•

Aanstelling van een ervaren Solar QC professional.
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Fasering zonneproject
Het schema geven de fases van het opzetten
van een zonneproject aan en de stand waar Adorp zich nu bevind.

INVENTARISATIE

VOORSTEL CONTEXT

PARTIJEN SAMENBRENGEN DIE
DE KENNIS EN DE WIL HEBBEN,
KOMEN TOT EEN GEZAMENLIJK
CONCEPT (PM, CONCEPTUEEL
DESIGN)

stand
EISEN, SCENARIO
ONTWIKKELING, CALCULATIE,
HAALBAARHEID, ACCORDERING
(PM, SYSTEM DESIGN)

ONTWERP (SYSTEM
ENGINEERING,
DETAILONTWERP)

PROTOTYPES
(KWALITEITSHANDHAVING EN
OPTIMALISATIE, TESTEN EN
KORT CYCLISCH WERKEN)
PM= Project management
(tijd, geld, resultaat)

QA= Quality Assurance
(proces borging om een voorspelbaar en
haalbaar resultaat te kunnen halen)

NUL SERIE (PM, QA QC)

QC= Quality Control
(product kwaliteit borging voor technisch
en perceptie resultaat wat conform of
beter dan de afspraak is)
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Transformatorhuisjes

Aansluiting of het net:
Voor een zonnepark met een vermogen tot 47 kW is slechts een kleinverbruik aansluiting
nodig, daarboven moet het een grootverbruik aansluiting worden.
Wanneer een grootverbruik aansluiting noodzakelijk is, is de afstand tot het
transformatorhuisje bepalend voor de kosten van de aansluiting. In het geval van een
kleinverbruik aansluiting is het de afstand tot de distributiekabel die bepalend is. Er zijn vijf
transformatiestations in Adorp die als distributiestations dienst kunnen doen en waar dus
een terugleveraansluiting geplaatst kan worden (zie kaart). De ﬁnanciële haalbaarheid van
een park op een speciﬁeke locatie hangt dus deels af van de afstand tot het
transformatorhuisje of distributiekabel.
Grootverbruik aansluiting:
Vaste kosten voor een grootverbruik aansluiting zijn € 2420.- De variabele kosten zijn
afhankelijk van de afstand tot het transformatorhuisje; elke meter na de eerste 25 kost
€ 29,80 (de eerste 25 meter is kosteloos). Het plaatsen van de teruglevermeter (met
kwartiersregistratie) is €629,90 de huur hiervan is €51,41/maand. De vastrechtkosten voor
de aansluiting zijn € 14,08 en de vastrechtkosten voor het transport zijn € 36,75. Als ervoor
gekozen wordt het meten door een ander bedrijf laat doen betaal je de kosten voor het
plaatsen van de meter en de huur hiervan uiteraard niet, maar het vastrecht wel.
Kleinverbruik aansluiting:
Wanneer gezien de grootte van het park een kleinverbruik aansluiting afdoende is, is de
afstand tot de distributiekabel bepalend voor de kosten van deze aansluiting. De
distributiekabels liggen meestal in de straat of weg, maar bij boerderijen soms alleen langs
de hoofdweg. De vaste kosten voor een kleinverbruik aansluiting zijn € 950,00. De
variabele kosten zijn afhankelijk van de afstand tot de distributiekabel; elke meter na de
eerste 25 kost €23,40 (eerste 25 meter is kosteloos). Jaarlijkse kosten (capaciteitstarief) zijn
€ 1594,50. De kosten voor het plaatsen en de huur van de teruglevermeter zijn in deze
jaarlijkse prijs inbegrepen. De mogelijkheid om het meten bij een andere partij te laten doen
is waarschijnlijk nog niet vrijgegeven, maar zou slechts rond de € 3,00/maand liggen.
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Onderzoek: Leefbaarheid
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leefbaarheid
Adorp heeft alles in huis om de hoofdambitie van een duurzaam dorp met een betrokken actieve gemeenschap
te realiseren. Duurzaamheid op landschappelijk en dorpsniveau bestaat uit een gelaagdheid die elkaar kan
versterken. Een integraal masterplan waarin groen, blauw en rood geanalyseerd word en de kansen voor nu en
in de toekomst neer te leggen zou een goede blauwdruk zijn voor een duurzame toekomst.
Dit betekent ook dat het dorp kan participeren in of initiëren in CPO 2.0 (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) trajecten met nieuwe woonvormen gericht op de behoefte binnen het dorp. De rood voor rood regeling
kan in Adorp mogelijkheden bieden om in te spelen op de wensen van Adorp voor de nieuwe woonvormen.
In Adorp is de wens om het groen en rood meer te integreren. Met het vrijkomen van het terrein van de
voetbalvereniging biedt dit kansen om het gehele spoorwegtracé met de te plannen ﬁetsroute plus her in te
richten. Het voetbalterrein biedt kansen om de as “De Vang” tussen de speelweide en het voetbalterrein te
versterken en een verbinding tussen deze twee recreatieplekken te leggen en korte wandelroutes te creëren.
Tevens biedt het voetbalterrein een kans voor centraal wonen. Centraal wonen (cw) is een vorm van
gemeenschappelijk wonen waarbij bewoners bewust kiezen om met elkaar te wonen en waarbij de huishoudens
over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikken en tevens gemeenschappelijke voorzieningen en
ruimten met elkaar delen. Hierbij kan je denken aan een verbinding tussen rood, groen en blauw met thema’s als
biomassa, biobases, circulair, fruit of zonnestroom in een meerlaags gebruik.

ACTOREN

GENERIEKE BELEIDSKEUZES

ONTW IKKELINGSPERSPECTIEVEN

GEBIEDSKENM ERKEN
N

Routeplan
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Bebouwing voetbalveld
In de plannen van de gemeente Winsum is geen ruimte voor het bouwen van nieuwe
woningen in Adorp. De gemeente geeft wel aan dat er mogelijkheden zijn voor een traject
van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), waarbij verschillende partijen
gezamenlijk opdrachtgever zijn.
De woonfuncties zullen aanvullend moeten zijn waarbij we niet van standaardoplossingen
uitgaan maar van 1+1=3 oftewel waardecreatie. Zoals het beeld van een groen gebied met
o.a. fruitbomen, volks- en vlindertuin waarin gewoond wordt in energieneutrale huizen
geschikt voor verschillende vormen van samen wonen en samen vergroening met een
dubbel grondgebruik.
Algemene opvatting is dat er meerdere functies op het voetbalterrein gecombineerd moet
worden waarbij de structuur van het dorp versterkt of verbeterd wordt en het voetbalveld
verbonden wordt met de kwaliteiten van het dorp, de omgeving en de stad. Dit betekend een
verdere uitwerking dan alleen het voetbalveld.
Het idee is om op het voetbalveld ruimte te creëren voor levensloopbestendig wonen,
recreatie en zonnepanelen. Tevens word een verbinding gelegd met de noord- en zuidzijde
van het dorp. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de aanleg van de
Fietsroute Plus en wandelroutes. De thema’s en invulling van het concept voetbalveld zijn
gemaakt in overleg met de werkgroep leefbaarheid en het bestuur van dorpsbelangen. In
alle gevallen gaat het om meerlaagse invulling en ﬂexibiliteit.
De schaal van de huidige ruimte vraagt wel om keuzes die door de inwoners van het
dorp en het bestuur moeten worden gemaakt.
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Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
Collectief Particulier Opdrachtgeverschapis een vorm van sociale projectontwikkeling
waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. De toekomstige bewoners richten een rechtspersoon op die hen in staat stelt om in
het project gezamenlijk als opdrachtgever op te treden en nemen daartoe een adviseur in de
arm die hen door het proces leidt. Tot en met de fase van deﬁnitief ontwerp werkt een
kopersvereniging meestal namens al haar leden aan een collectief plan; één en ander
binnen gestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Hierbij hebben alle deelnemers
voortdurend inzicht en inspraak in de keuze van het bouwsysteem, de bouwmaterialen, het
afwerkingsniveau en het kostenniveau. In de fasen daarna hebben individuele kopers de
gelegenheid zelf te beslissen over de indeling en afwerking van hun eigen woning. Door zo
in een vroeg stadium mee te bepalen wat en hoe er gebouwd gaat worden, wordt een
bijzonder grote betrokkenheid van de toekomstige bewoners gekweekt bij hun woning en
hun omgeving. En worden zij in staat gesteld om zelf hun plekje binnen het project te kiezen.
Daarmee kiezen ze ook hun eigen buren, die ze tijdens het voortraject hebben leren kennen.
Bovendien is een welhaast direct gevolg van gezamenlijk bouwen, dat ook al aan het
(collectief) beheer van woningen en woonomgeving gedacht wordt, wat een belangrijke
impuls geeft aan de duurzaamheid en aan het uitoefenen van maximale zeggenschap.
Dat dit grote voordelen biedt ten opzichte van reguliere nieuwbouwprojecten behoeft geen
betoog.
Zeggenschap, leefbaarheid & woningen tegen kostprijs dat is de basis van CPO. Als we
kijken naar Adorp dan is tevens van belang dat alleen de “traditionele” partijen van CPO aan
tafel schuiven maar ook vertegenwoordigers (werkgroep) van Adorp om ook het
gemeenschappelijk belang te dienen en te bewaken.

Woonfuncties
Hierbij kunnen we denken aan een combinatie van toekomstige woonvormen als
‘kangoeroewoningen’ en/of een ‘woongroep voor “ouderen”’ zoals centraal wonen. Nu al is
er in Adorp vraag naar seniorenwoningen en die zal alleen maar stijgen. Voor de keuze is
het van belang dat er geen mono doelgroep komt maar een mix van bewonersleeftijden
en woonwensen.
Kangoeroewoning
De kangoeroewoning is een combinatie van twee zelfstandige woningen die intern met
elkaar verbonden zijn. Er is een hoofdwoning en een buidelwoning, waarbij de zorgvrager
en mantelzorger bij familie verblijven. De belangrijkste voordelen van kangoeroewoningen
zijn de uitstekende mogelijkheid tot het verlenen van mantelzorg en het leveren van een
bijdrage aan het woningtekort voor senioren of hulpbehoevende. De belangrijkste nadelen
zijn de onduidelijke vraag, mogelijke verhoging van de druk op mantelzorgers, continuïteit bij
overlijden, verhuizen of onenigheid van of tussen de bewoners van de kangoeroewoningen.
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Centraal wonen
Een tweede woonvorm die in de toekomst steeds belangrijker zal worden is de woongroep
waarin ouderen zelf gemeenschappelijke activiteiten kunnen ontplooien. Centraal wonen
is een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij bewoners over een zelfstandige woning
of wooneenheid beschikken en tevens gemeenschappelijke voorzieningen, buitenruimtes en
andere functies met elkaar delen.
Centraal wonen is een woonvorm waar een aantal maatschappelijke doelstellingen meer
kans hebben om tot ontwikkeling te komen.
We kunnen hierbij denken aan: ontplooiingskansen voor ieder individu, emancipatie, bewust
omgaan met het milieu, solidariteit, noaberplicht en sociale rechtvaardigheid. De mate van
gezamenlijkheid en eigen sfeer hangt sterk af van de wensen en mogelijkheden van de
bewonersgroep en van de grootte van de groep.
Twee redenen voor deze woongroep zijn:
• In de toekomst zal het steeds moeilijker, kostbaarder of onmogelijk worden om in een
bejaarden- of verzorgingshuis te gaan wonen.
• Uit onderzoeken blijkt dat eenzaamheid een belangrijk probleem voor ouderen is.
Andersdenkenden
Het zou goed zijn als er ruimte komt voor 'andersdenkenden'. Mensen met een andere
woonbehoefte, bijvoorbeeld graag in een paarse plaggenhut zouden willen wonen.
Dit past wel bij de mogelijkheden als we denken aan eerst groen maken en daarna
woonvoorzieningen inpassen.

Woningstichting Borgen en Wierden
Om verschillende redenen is het verstandig om woningstichting Borgen en Wierden bij de
projecten te betrekken:
• Mix van Koop en huur: Hoewel er verschillende geïnteresseerden zijn vergt het
een behoorlijke inspanning om mensen te binden. Bij een mix van huur en koop zou
de woningstichting een rol kunnen spelen omdat het organisatorisch handig is om
met één partij te werken.
•

Prestatieafspraken: De woningstichting heeft met gemeente Winsum prestatieafspraken om in Adorp en Sauwerd verouderde woningen te vervangen door nieuwe
levensloopbestendige woningen. Dit initiatief sluit naadloos aan bij de ideeën van
centraal wonen.

•

Samenwerking: Het is van belang dat er een samenwerking van gelijkwaardigheid
met de woningstichting ontstaat. Hiervoor moeten de deelnemers in een CPO-traject,
de werkgroep en dorpsbelangen waken.
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Fietsroute Plus
Het ﬁetspad tussen Groningen en Winsum is een van de drie gevaarlijkste ﬁetsroutes in de
provincie. Dagelijks maken bijna 1.000 mensen gebruik van het ﬁetspad. Het pad ligt dicht
langs de weg, waardoor ﬁetsers moeite hebben de N361 over te steken. Aan beide kanten
van de provinciale weg N361 ligt een smal ﬁetspad met eenrichtingsverkeer dat regelmatig
in twee richtingen gebruikt word. Om het ﬁetsen aantrekkelijker te maken en de verkeersveiligheid te verbeteren, gaat de provincie tussen Groningen en Winsum een Fietsroute Plus
aanleggen.
Aan de westkant langs het spoor zal er ruimte gereserveerd moeten worden voor de
Fietsroute Plus. De bedoeling is om dit ﬁetspad ook te gebruiken voor een wandelroute
‘Ommetje oost’. Daarnaast is de ﬁetsroute een uitgelezen kans om een groene verbinding
langs het spoor te maken met een centraal punt rond het voetbalterrein. De route bied ook
een mooie kans om een zonne-object te plaatsen. Bijvoorbeeld als een overkapping van het
ﬁetspad of als een landschappelijk element.

Ommetjes
Er zijn verschillende opties van mooie ommetjes voor het zuiden, noorden, westen en
oosten. De ommetjes zijn niet allemaal te realiseren omdat het ideale ommetje over privégebied loopt.

Resultaten enquête Leefbaarheid
Om te onderzoeken wat er leeft onder de inwoners van Adorp is er een enquête opgesteld.
Functie invulling voetbalveld



Woningbouw
Park
Volkstuinen
Speeltuin
Beeldentuin
Zonnepark
Recreatie
De functies voor het voetbalterrein zijn erg divers. Hoewel een groenstructuur er wel
uitspringt. Er waren zelfs mensen die met een eigen plan kwamen of alternatieven
aandroegen. Zoals vijver, voetbalkooi, slingertuin, stadsstrand of camping.
Alle plannen en voorstellen zijn in de werkgroep besproken.
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Woning functie


52
3
4
5
0
2
5
5
1

Geen belangstelling om er te wonen
Wel belangstelling voor koopwoning
Wel belangstelling voor huurwoning
Wel belangstelling voor samenwoonvorm
Wel belangstelling voor rijtjeswoning
Wel belangstelling voor woning met tuin
Wel belangstelling voor woning gemeenschappelijke tuin
Wel belangstelling voor zorgwoning
Wel belangstelling voor levensloopbestendig
Ook de woonfuncties voor het voetbalterrein zijn erg divers. 12 gezinnen willen wel op het
voetbalveld wonen en dan voor het grootste gedeelte in een mixvorm in het groen.
Plein in Adorp


55 %
30 %

Adorp heeft geen plein nodig
Adorp heeft wel een plein nodig

30% van de respondenten hebben behoefte aan een dorpsplein. Locaties voor het
dorpsplein worden genoemd bij het Witte Hoes, naast de speelweide, schoolplein, voor de
kerk of voor Artharpe / Torenweg. Door de ontwikkelingen rond de N361 ligt het “Witte Hoes”
niet voor de hand. De andere plekken zoals het schoolplein en Artharpe kunnen versterkt
worden.

Welke delen van het dorp moeten volgens u verbeterd worden?
•

N361 met klinkers bestraten / nostalgische lantaarns / omleggen
N361

•

Molen

•

Parkeren langs wegen in combinatie met voetpad

•

Sluipverkeer

•

Een plek waar je samen kan komen met terras en luifel

•

N361 met mooie lantaarns

•

Rond het Witte Hoes levendiger maken

•

Oversteek Spoorlaan

•

Torenweg verbeteren

•

Wandelpaden

•

N361 splitst het dorp / onveilig

•

Kruispunt Esso

•

Oostzijde van het dorp

•

Snelheidsbeperkende maatregelen

•

Wandelroutes

•

Het Nije Streepke
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CONCLUSIE ENQUETE

Uit de enquête komt naar voren dat er behoefte is aan woningen, een plein en groen
(park, volkstuinen). Je ziet ook dat de N361 een scheiding in het dorp aanbrengt en dat
hiervoor maatregelen gewenst zijn.

BEBOUWING
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WAARDES EN VERBINDINGEN

87

leefbaarheid

Handelingsperspectief
Inleiding
De ambities zijn onderling verbonden en vertaald in een conceptplan, waarbij de werkgroep
samen met coöperatie blauwe ogen een brede benadering heeft toegepast gebaseerd op
haalbaarheid.

Idee voor Adorp
Wat is de centrale plek van Adorp, op welke plek komen alles bewoners samen?
Deze vraag werd gesteld tijdens één van de informatie avonden van blauwe ogen aan de
werkgroep leefbaarheid. Er werden verschillende plekken genoemd maar al snel kwam de
werkgroep tot de conclusie dat er eigenlijk geen centrale plek is. Om de behoefte van de
bewoners aan een dergelijke plek te kunnen peilen is deze vraag dan ook opgenomen in de
enquête.
Uit de enquête blijkt dat merendeel van de bewoners van Adorp meerwaarde zien in één
centrale verharde plek; een dorpsplein. Als locatie daarvoor wordt het Witte Hoes en de
oude molen veel genoemd. Als probleem komt daarbij meteen naar voren: de N361, als
verkeersdrukke doorsnijding van het dorp. Ook wordt als doorn in het oog genoemd de
ruimte rondom de benzinepomp. blauwe ogen stelt dan ook voor het gehele gebied anders
te organiseren. Wanneer van de N361, in de kom van het dorp een type shared space zou
worden gemaakt, lossen een aantal verkeers- en ruimtelijke problemen zich op en verhoogt
de leefbaarheid en bereikbaarheid. In de huidige situatie is echter sprake van een hoge
mate van onveiligheid voor bewoners en automobilisten. Een honderd procent veilige
verkeerssituatie is in geen geval haalbaar. De voordelen zullen naar onze mening dus
ruimschoots opwegen tegen de nadelen.
Kortom: ruimtelijke oplossingen zoals rotondes, omgevingselementen, groen, remmen af
tegelijkertijd kunnen deze ‘ingrediënten’ zodanig worden ingezet dat er een prettige verblijfsruimte ontstaat, een dorpsplein bijvoorbeeld. Een dorpsplein kan dan ook heel goed een
onderdeel / element worden van de type shared space. Het Witte Hoes kan daarin een
nieuwe impuls krijgen. Waar nu de N361 het dorp in het tweeën splitst, rijgt een shared
space de delen juist aan elkaar. Sterker nog, er kan in deze ruimte juist een nieuwe levendigheid in het dorp ontstaan door de verkeerstroom te integreren in een ruimtelijke
oplossing. Ommetjes / wandelpaden kunnen worden gecreëerd door herhalende,
herkenbare elementen toe te voegen aan bestaande wegen en paden. De paden worden
daardoor aantrekkelijker. Herkenbare elementen kunnen bv. Zonnebomen zijn, eetbare
bomen, een andersoortige boom of een combinatie. Het bomenbeleid van het dorp, zou
mogelijk hierin zijn toepassing kunnen vinden. Sfeervolle lantaarns kunnen ook een
herkenbaar element zijn, uiteraard worden deze lantaarns voorzien van zonne-energie. De
paden leiden naar een doel en verbinden doelen onderling.
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Gebied langs het spoor
Uit de enquête bleek dat het merendeel van de bewoners van Adorp, het voormalige
voetbalveld geschikt vinden voor bebouwing zolang er maar geen hoog appartementencomplex gebouwd gaat worden. Duidelijk komt naar voren dat de voorkeur uitgaat naar een
lage bebouwingsdichtheid en woningen geschikt voor verschillende doelgroepen, in het
bijzonder geschikt voor ouderen. Ook waren er inwoners die graag op het voetbalveld willen
wonen.
Wij stellen voor het voormalige voetbalveld en de zone langs het spoor in te richten als één
groene ruimte en eventueel aan te vullen met groene ruimtes aan de noord- en zuidzijde.
Een parkachtige omgeving met ruimte voor een eetbare tuin met elementen. De boeren uit
de omgeving kunnen de dorpsbewoners helpen de bijzondere tuin als eetbare tuin vorm te
geven. In deze groene gemeenschappelijke ruimte kan gebouwd worden.
Indien er gekozen wordt voor een eetbaar park zou de opbrengt verschillende (humane)
doelen kunnen dienen ter verhoging van de leefbaarheid. Het conceptplan gaat uit van het
verbinden van verschillende functies op dezelfde plek en het leggen van verbindingen
tussen plekken onderling waardoor er (recreatieve) verblijfsruimten en routes ontstaan,
hetgeen een nieuwe impuls geeft aan het dorp. Het gaat dus om verschillende behoeften te
combineren, door de beschikbare ruimte optimaal te benutten, en dubbel / gecombineerd
grondgebruik te stimuleren.
De groene ruimte, het park waarin gebouwd gaat worden is toegankelijk voor iedereen, een
park dus, waarin gewoond en geleefd wordt. Beheer en onderhoud van deze ruimte zou
gedaan kunnen worden door de bewoners van het gebied of de inwoners van Adorp. Je kan
hierbij ook nog denken aan scholieren, sociale werkplaats of als dagbesteding.
Een Woonzorgconcept op basis van een CPO 2.0 bouwontwikkeling past goed binnen de
schaal van de voetballocatie en het dorp en sluit aan op de behoefte van de inwoners van
Adorp. Als woonconcept kunnen we denken aan centraal wonen, kangeroe- of levensloop
bestendig woningen. Een woon-concept in een groene ruimte, zal een aanvulling vormen op
de bestaande woningvoorraad en onderscheidend zijn. Uiteraard moeten de woningen
duurzaam, comfortabel, levensloopbestendig en energiezuinig zijn. Het zal dan ook een
energieneutraal plan worden met thema’s als biobased- en circulaire economie. In
combinatie met de gemeenschappelijke eetbare tuin krijgen we een duurzaam plan.
Een woonzorg concept bouwen in een groene ruimte op het voormalige voetbalveld,
vergroening van de spoorzone en een herinrichting in de bebouwde kom met een shared
space, zal grote meerwaarde bieden aan Adorp en bijdragen aan de verhoging van de
leefbaarheid, duurzaamheid en het recreatieve karakter van dorp, conform de ambities.
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Conceptplan ‘De tuinen van Adorp’
De functie van de bebouwing wordt doorgetrokken in de recreatieve ruimte. Bewoners
zouden er bijvoorbeeld een wandelingetje kunnen maken. Het is uitdrukkelijk niet de
bedoeling dat de ruimte het eigendom van de bewoners wordt. Het moet een
gemeenschappelijke ruimte zijn voor alle inwoners van Adorp.
Gedacht wordt aan een combinatie van functies:
•
•

•
•
•

Een van de suggesties in het onderzoek ten behoeve van de dorpsvisie was om
fruitbomen aan te planten. Hier is ruimte voor hoogstambomen.
Bewoners en dorpsgenoten kunnen er een eigen of gemeenschappelijke tuin
beginnen, bijvoorbeeld een ‘dorpsmoestuin’. Fruit en groenten zouden voor de
Dorpstafel gebruikt kunnen worden. Een overweging is om leerlingen van de
basisschool of sociale werkvoorziening te betrekken bij het onderhoud. Zo’n
gemeenschappelijke tuin is mogelijk ook geschikt voor educatieve doeleinden.
Een gedeelte kan ingericht worden als recreatieve ruimte, bijvoorbeeld als gazon met
verschillende elementen voor een ‘beweegtuin voor ouderen’.
Als groeninrichting van de tuinen kunnen we denken aan een vlindertuin, bijenstal,
insectenhotel, ecologische zone of kweekkas.
Suggestie is ook om het weiland (eigendom gemeente) ten noorden van het dorp
meer te ontwikkelen als groenstrook als bufferruimte in de recreatieve sfeer.

Voorwaarden voor bebouwing:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verschillende bewoners-leeftijden door elkaar;
Duurzame energieneutrale of passieve woningen;
Diversiteit in de bouwstijlen;
Open, ruimtelijk karakter door het aantal woningen te beperken;
Speelse opzet, geen ‘muur van gevels’ strak naast elkaar;
Materiaalkeuzes die passen bij een “groene” omgeving;
Organische architectuur die de sfeer versterken.
Aandacht voor de biobased- en circulaire economie.

Belemmeringen
Kosten
Om een goed inzicht te krijgen in de kosten en werkzaamheden moet er een investeringsbegroting gemaakt worden. Hiervoor is een exploitatieberekening nodig zodat men weet
hoeveel woningen er op het terrein geplaatst kunnen worden, wat de groenvoorziening etc.
kost en wat de grondprijs gaat worden.
Scheiding
Door een mix aan functies en eigendom kan er onduidelijkheid over o.a. eigendomsrechten
en beheer ontstaan. Daarnaast kan het onderhoud veel van de gemeenschap vergen.
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Randvoorwaarden voetbalveld
VOORWAARDEN

•

Materiaalkeuze: Toepassing van materialen die bij “groen” horen. Hierbij kunnen we
denken aan houtskeletbouw en sedumdaken.

•

Bouwhoogte: Maximaal twee bouwlagen.

•

Collectieve energie opwekking: We kunnen hierbij denken aan aardwarmte en
collectieve zonne-energie.

•

Energieneutraal: Woningen bouwen als passief huis of energieneutraal.

•

Modulair bouwen: Woningen modulair te plaatsen zodat ze vrij in de ruimte staan
maar ook gemakkelijk te vergroten of om te bouwen naar bijvoorbeeld een
kangoeroewoning. In ieder geval gaat het hier om wonen in het groen met een goede
verhouding tussen bebouwing en collectief groen.

•

Bouwdichtheid: max. 12 wooneenheden.

•

Grondexploitatie: De grondexploitatie is belangrijk voor de verkoopbaarheid maar
ook voor de eigendomsrechten die belangrijk voor optimaal gebruik van het terrein.
Nu en in de toekomst. Grond verkopen of in erfpacht uitgeven. De grondexploitatie berekening zal de haalbaarheid moeten toetsen..

•

Collectief en privaat: De functies voor collectief en privaat gebruik lopen op
maaiveldniveau door elkaar heen. Qua bebouwing kunnen we denken aan
collectieve voorzieningen zoals een kweekkas of schuur.

•

Eetbaar dorp: Belangrijk element wordt een collectieve groente- / fruittuin, waar naar
behoefte bij kan worden aangeschoven door alle dorpsbewoners die daar behoefte
aan hebben (De grond lijkt hier goed geschikt voor, want het is opgebrachte
teelaarde).

•

Publiek groen: Het overige groene gedeelte met extensieve invulling is voor alle
dorpsbewoners als “park” beschikbaar, al of niet semi-openbaar. De accenten liggen
ter noorden en zuiden van het plan.

•

Functies: Er kan naast woon- en tuinfunctie mogelijk een extra functie worden
ingepast voor spel, of beweging.

•

Relaties: In het plan moeten we relaties zoeken met ﬁetsroute plus, de vang,
speelweide, etc.

•

Ter zuiden van het plan is er mogelijkheid voor het bouwen van een openbaar
gebouw/schuur/zorgboerderij of kweekkas.

•

Oplaadpunten voor elektrische auto en ﬁets bij parkeerplaats creëren.

op weg naar collectieve duurzaamheid
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Bouwteam:
aannemer
installateur
toeleveranciers

integraal bouwen

voorwaarde scheppend

Gemeente Winsum
CPO bewoners

“de tuinen van Adorp”

energiebedrijf

dorpsbelangen

provincie Groningen
integraal ontwerp

architect

adviseurs

exploitatieberekening
ﬁnanciers

energie coöperatie
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Schema aanvliegroute
op weg naar collectieve duurzaamheid

vrijwilligersinzet
social return
verantwoordelijkheid
duaal
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Conclusies en acties:
AANBEVELING

Op basis van de ambities zoals omschreven in de structuurvisie Winsum, de dorpsvisie, de
uitwerkingen van de werkgroep en de uitkomsten van de enquête stelt blauwe ogen een
conceptplan voor. De enquête, was gedeeltelijk geënt op de ambities omschreven in de
dorpsvisie, en gedeeltelijk geënt op de thema’s: energieopwekking, energie reductie,
duurzaam bouwen, wonen en leefbaarheid. De uitkomsten van de enquête en de
werkgroep moeten worden verbonden met de ambities zoals omschreven in eerder
genoemde bronnen en vertaald in een conceptplan, waarbij een brede benadering
gebaseerd op haalbaarheid wordt toegepast en de knelpunten bepaald.

Optie 1: Haalbaarheidsstudie
Het gebied als een eenheid zien met woningen en groen, functies en objecten onderhouden
door het CPO of het dorp. Vanuit deze randvoorwaarden moet er een haalbaarheidsstudie
met een exploitatie- en onderhoudsopzet worden gemaakt. Oftewel een kostenberekening
voor bebouwing en beplanting. Daarmee kan een grondprijs voor de woningen en een
eventuele ﬁnancieringsconstructie worden bepaald. Aan de hand van deze berekening
moet er een beeldkwaliteitsplan worden gemaakt. Ondertussen kunnen er al CPO
kandidaten worden gemobiliseerd en hun woonwensen geïnventariseerd. Daarop kunnen
de randvoorwaarden aanscherpt worden. De werkgroep kan met deskundigen de
recreatieve invulling verder uitwerken.

Optie 2: Gewoon starten
Het gebied met groen, functies en objecten invullen en vlekken voor bebouwing. Daarbij ligt
de regie bij het dorp. Voor de bebouwingsvlekken in het groen is een exploitatiebegroting
nodig. In dit plan moet rekening gehouden worden met invulling van de woningen. De
woningen kunnen dan individueel of binnen een collectief worden gebouwd. Het voordeel
hiervan is dat er direct gestart kan worden. Het nadeel kan zijn dat het bouwen van de
woningen overlast geeft. De werkgroep kan met deskundigen een plan maken voor het
collectieve groen “de tuinen van Adorp”. Hierbij kunnen kassen en een schuur worden
ingepast.

Optie 3: Combi
Een duidelijke scheiding tussen bebouwing (CPO) en groen, functies en objecten. Een plan
maken voor het collectieve groen “de tuinen van Adorp” en daarnaast een locatie voor
bebouwing bepalen. Voordeel duidelijk scheiding. Nadeel is dat het geen geheel plan is van
bouwen in het groen.

op weg naar collectieve duurzaamheid
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ACTIE

Het bestuur van dorpsbelangen en de gemeente zullen aan moeten geven wat gewenst is.
Grondpacht, verkoop, eigenaarschap, beheer, onderhoud, beheer en route zijn beslissingen
die van grote invloed zijn op het conceptplan en de uitgangspunten. Aan de hand van deze
beslissingen moet een exploitatiebegroting en budgettering gemaakt worden.

Aan de hand van deze gegevens en de input vanuit de werkgroep kunnen de randvoorwaarden bepaald worden. Met deze spelregels kunnen gegadigden voor CPO 2.0 worden
geworven. Samen met de werkgroep en de gegadigden moeten de thema’s en
randvoorwaarden voor het conceptplan verder worden uitgewerkt. Met deze thema’s kan
het Collectief Particulier Opdrachtgeverschaptraject (CPO) onder leiding van de corporatie
of derden opgestart worden.

coöperatie blauwe ogen adviseert om te starten met optie 2 omdat dan direct
resultaat te zien is door een groene zone te creëren. In deze groene zone kunnen dan
plannen voor bebouwing gemaakt worden die in de tijd uitgevoerd gaan worden. Het
is wel verstandig om te formaliseren in een rechtsvorm en duidelijk te maken wat
publiek en privé is. Nu en in de toekomst. Ook is het verstandig om aan te geven wat
(semi-)collectief is.
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handboek collectieve zonneparken 4.0 - morgen groene stroom
informatiememorandum obligatielening zelfstroom
SER energielandschappen
rekenmodelE2
zonnepark Westpoort
agentschap NL burgerparticipatiemodellen
SER energieakkoord
VNG decentrale elektriciteit
WUR ACRESS - zonneweide
zonneparken - het draait niet alleen om geld
samenwerken met de netbeheerders
atrive basismodel postcoderoos
co-creatie businesscase postcoderoos
green and smart - tijdsplanning en kostenaspect
NRK energiebeleid Groningen
projectplan lokale energie
Nieman - onderzoek scenario’s naar energieneutraliteit
crenovatie mindsetboekje
TNO GEN routeplanner
notitie en rekenmodel zonnestroomcoöperatie provincie fryslan
handboek succesvolle PV exploitaties via RVT
lokaal energiebedrijf als nieuwe speler in gebiedsontwikkeling
haalbaarheidsstudie Eiland Zwijnaarde
nieuwe organisatievormen en ﬁnancieringsconstructies inn de zonnestroommarkt
beleidsplan Zutphen eneergieneutraal
duurzame gebiedsontwikkeling
energieneutraal Noord Deurningen
energietransitie van onderop
salderingsoverzicht stichting zonne energie
succesvolle PV exploitaties via RVT - Greenspread
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Samenwerking:
Voor dit project is samengewerkt met:
- Provincie Groningen
- Gemeente Winsum
- Vereniging Dorpsbelangen Adorp
- Vereniging Duurzame Landbouw Stad en Ommeland
- LTO Noord
- GreenAndSmart.eu: bringing energy in motion
- NLD energy: Noordelijk Lokaal Duurzaam
- Solar Greenpoint
- Archiview
- Infodubo
- Jeanne Meijboom Tuin&Landschap
- Ecocert Veendam
- adviesburo van der Plas
- GReK
- Grunneger Power
- Buurkracht
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