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Samenvatting
In deze blauwdruk wordt beschreven hoe in Loenen
vanuit een door de gemeente Apeldoorn gestarte
wedstrijd een burgerinitiatief op gang gekomen is om
energietransitie in Loenen bottom-up te realiseren.
Apeldoorn beoogde met de wedstrijd een van de
dorpen of kernen versneld stappen te laten zetten
richting energieneutraliteit. Apeldoorn kon met
behulp van Europees geld deze competitie organiseren. De competitie en de uitvoering van het
winnende plan maken deel uit van het EU-project ACE.
De winnaar van die wedstrijd mocht 200.000 euro in
het dorp besteden aan de uitvoering van het plan.
Daartoe is in eerste instantie een plan bedacht door
het Loenens dorpsteam. Voor de uitvoering van het
plan is een stichting (met aangeslotenen) in het leven
geroepen met een kundig bestuur. In de periode
december 2013-april 2015 is het project succesvol
uitgevoerd.
Dit rapport beschrijft het proces waarlangs het plan
(het wat) omgezet is in een succesvol project (het
hoe). Aandacht gaat daarbij vooral uit naar de
processtappen, kritieke succesfactoren en kopieerbaarheid naar andere dorpen en wijken.
Belangrijk voor een succesvol dorpsinitiatief is een
sterke cohesie binnen het dorp, gemotiveerde
deelnemers en goed geschoolde bestuursleden.
Korte lijntjes en een snelle besliscultuur zijn
essentieel. Het opbouwen van een organisatie van
vrijwilligers die conform strak vastgestelde regels
invulling moet geven aan de uitvoering van een
Europees subsidietraject, vraagt veel van de
mogelijkheden van deelnemers. Voor zowel initiatiefnemers als bestuurders die binnen hun gemeente
dit soort initiatieven willen initiëren, is het van belang
om goed oog te houden voor de belasting en de
mogelijkheden van vrijwilligers. Primair zijn vrijwilligers gericht op het realiseren van besparingsdoelen.
Een balans tussen het verwezenlijken van dit doel en
het voldoen aan regels van Europese subsidies en/of
lokale beschikkingen is essentieel. Overheden blijken
naast de wil om vrijwilligers te stimuleren vaak
evenzoveel obstakels op te werpen waardoor het
succes van een project gevaar loopt.

Over het ACE-project
ACE (Academy of Champions for Energy) is een
initiatief gericht op het opwekken van hernieuwbare
energie, dat gelanceerd is in verschillende
Noord‑West-Europese landen. ACE laat het belang
van hernieuwbare energie zien in het dagelijks leven
van burgers, bedrijven en universiteiten.
Bij ACE staat samenwerking centraal. Netwerk
bedrijven, energiebedrijven, bedrijven uit de bouwen installatiebranche en -advieswereld en lokale
overheid ontwikkelen hun eigen afzonderlijke
strategieën voor de verduurzaming van energie.
Een hiaat in coördinatie en het beperkt delen van
kennis tussen de verschillende Noord-West-Europese
gemeenschappen hebben een voorspoedige transitie
naar hernieuwbare energie in Europa beperkt.
ACE beoogt bruggen te bouwen door het informeren
en opleiden van het publiek en betrokkenen over de
overstap van conventionele fossiele brandstoffen
naar hernieuwbare energie.
ACE ondersteunt het feit dat hernieuwbare energie
de bouwsteen is waarop onze toekomst gebouwd
moet worden. Als Energy Champions bij elkaar komen,
gebeurt er wat, door samenwerking! De Academy
werkt veelal met de kennis en kunde die reeds
beschikbaar is binnen onze gemeenschappen.
Het gebruik van de communautaire middelen kan
zeer effectief zijn in de energietransitie. Technische
oplossingen hebben vaak hoge initiële kosten en
gaan nog al te vaak voorbij aan de belangrijkste
kwesties in verband met toenemende gebruik van
duurzame energie. ACE ondersteunt de samenwerking
van energiekampioenen en andere betrokkenen.
Het resultaat is een sterker EU-netwerk waarbinnen
de kennis en kunde ten bate van burgers in deze regio
ingezet wordt.

Dit document geeft inzicht in zowel de weg tot het
succes van dit project als de obstakels die overwonnen moeten worden.
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Voorwoord
Loenen haalt de energie uit zichzelf
Geïnspireerd door fondsen die Brussel, Europa moet ik
zeggen, beschikbaar stelde, gingen we een paar jaar
geleden op zoek naar een Apeldoorns dorp dat graag
een ‘energetic village’ wilde worden. Dat leverde
mooie initiatieven op vanuit de vele dorpen die de
gemeente Apeldoorn rijk is, maar het dorp Loenen
ging strijken met de eer. En hoe!
Loenen Energie Neutraal is een serieus project
geworden dat bijna bezwijkt aan het eigen succes.
Iedereen wil meedoen! Bewoners uit Loenen, maar
ook bedrijven en scholen zijn actief bezig om de
energiedoelstellingen te bereiken. Dat werkt als een
goed voorbeeld naar andere dorpen en daarom laat
de Europese Unie ook bewoners van zeg maar het
Loenen uit Ierland of het Franse Loenen aan de
Rhône, bij wijze van spreken, langs komen.
Zo inspireren de Europeanen elkaar en dat
levert op alle mogelijke manieren energie op.
Ik ben trots op Loenen. Niet alleen omdat ze grote
stappen maken op weg naar de energietransitie, maar
óók omdat de Loenenaren het met en voor elkaar
doen!

Olaf Prinsen
Wethouder duurzaamheid
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Inleiding

Aanleiding
In februari 2013 heeft de gemeente Apeldoorn een
wedstrijd uitgeschreven voor de omliggende dorpen
om te komen met het beste plan om in het dorp
versneld stappen te zetten richting energieneutraliteit. De winnaar van die wedstrijd kon daarmee
200.000 euro winnen als bijdrage in de kosten
voor de uitvoering van dat plan. Loenen heeft zich
daarvoor ingeschreven met een dorpsteam en op
15 juli 2013 in een ‘Grande Finale’ deze hoofdprijs
gewonnen.
Deze rapportage is een blauwdruk waarin de
ontwikkeling en de uitvoering van Loenen Energie
Neutraal (LEN) in de periode 2013-2015 worden
uiteengezet en de ‘lessons learned’ en ‘keys to
success’ worden gedeeld, met als doel om te
inspireren om deze vorm van bottom-up burger
initiatieven ook in andere plekken in Nederland
en Europa op gang te brengen.

In dit project is enerzijds een energietransitie-infrastructuur opgezet met een organisatie, planmatige
aanpak en een financiële continuïteit, waaraan kennis,
bewustwording en activiteiten zijn toegevoegd. Anderzijds heeft het project bestaan uit concrete energiemaatregelen, waarbij in eerste instantie gekozen is
voor ‘laaghangend fruit’ en ‘proven technology’,
bestaande uit isolatiemaatregelen en zonnepanelen.
Als leidmotief bij energietransitie is zo veel mogelijk
de Trias Energetica aangehouden, die inhoudt dat je
begint met energiebesparing, dan zo veel mogelijk
duurzaam opwekt en de rest op een zo schoon
mogelijke manier met fossiel brandstoffen aanvult.

Trias Energetica
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AREND-JAN HAMMINK, INWONER
VAN LOENEN

Globale beschrijving
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“DE SUBSIDIE,
COLLECTIEVE
INKOOP EN BTW
TERUGGAVE
TROKKEN MIJ
OVER DE
STREEP.”

• ‘Community of practice’ in Nederland
• Potentiële subsidieverstrekker PPM-Oost als best
practice
• Deelnemers van Loenen Energie Neutraal.
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Indien nodig, gebruik
fossiele brandstoffen zo
efficient en schoon mogelijk

Doelgroepen
De doelgroepen waarvoor deze blauwdruk relevant
kan zijn, zijn divers:
• Verplichting aan programmaorganisatie: hoofdpartner Codema en de verschillende partners in
ACE
• Informatie aan het bestuur van gemeente
Apeldoorn
• Diverse (dorps)gemeenschappen binnen gemeente
Apeldoorn
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Projectidee Loenen Energie Neutraal
Stap 1
initiatiefgroep

De wedstrijd en ‘the Loenen way’
Het initiatief tot actie lag bij de gemeente, die als
partner in het EU-project ACE participeert en de
wedstrijd uitschreef waardoor dit project is ontstaan.
Loenen is een actief dorp dat, toen het hiervoor werd
uitgedaagd, snel een kerngroep vormde onder leiding
van de Dorpsraad Loenen.
Kritieke succesfactoren: attitude en dorpse korte lijnen

Om die reden kon alert gereageerd worden op de
oproep voor de voorlichtingsbijeenkomst en was ‘het
Loenens dorpsteam’ snel gevormd. Op 6 maart 2013
werd in een vergadering van deze kerngroep onder
leiding van de voorzitter van de Dorpsraad Loenen
expliciet besloten om er dan ook écht voor te gaan.
Een lokale energie-expert werd erbij gevraagd om de
voortrekkersrol op zich te nemen, vanwege zijn kennis
van de energiewereld en zijn beschikbaarheid van tijd.
Het dorpsteam bestond uit een mooie mix van
ondernemers en particulieren uit Loenen, die met
veel energie aan de slag gingen. Eerste stap was de
formele inschrijving (14 maart 2013) van Loenen
voor de wedstrijd.

Opbouw van een plan
Aan de indiening van het plan waren door de
gemeente diverse eisen gesteld, waaraan zo veel
mogelijk voldaan moest worden. Vanuit de gemeente
lag er de beschrijving van een ultiem ‘energiek dorp’:

“Enkele bewoners uit dit dorp hebben in 2013
samen met lokale ondernemers en andere betrok
kenen een plan gemaakt waarmee zij de wedstrijd
‘Energieke Dorpen’ hebben gewonnen. In de jaren
2013-2015 heeft het dorpsteam samen met de
betrokkenen geïnspireerd tot en geïnvesteerd in
bewustwording rondom het energievraagstuk, het
besparen van energie, en het duurzaam opwekken
van energie. Dit energieke dorp heeft als stip op
de horizon dat het op termijn in staat is om zelf te
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Stap 2
doelen stellen

Stap 3
opstellen plan

voorzien in zijn energiebehoefte. Dit dorp leeft en
handelt nu om deze energieneutrale ambitie op
termijn te bereiken.”

De expliciete randvoorwaarden voor het plan waren
divers en bestonden uit:
• Naamgeving
• Korte omschrijving
• Doelstelling
• Verwachte resultaten
• Bereik (hoe groot is mogelijke deelname vanuit het
dorp)
• Aanpak voor realisatie
• Partners/partijen
• Financiering (hoeft niet volledig uitgewerkt te zijn,
maar wel zo goed mogelijk)
• Visueel maken (plaatjes)
• Bronvermelding ter illustratie.
En tussen de regels door:
• Breed draagvlak (streepje voor…)
• Bewustwording van bevolking
• Breed versus focus (ideale mix)
• Innovatie
• Passief naar proactief met betrekking tot bevolking
• Mag eventueel breder dan dorp.
Er was duidelijk een vraag naar continuïteit, ook na
afloop van het project

Indienen van een voorstel
Het dorpsteam ging met dit pakket van eisen aan de
slag in een soort ‘boiler room’-setting en doorliep
daarbij een proces van divergeren (alle opties open)
tot convergeren (kiezen en samenstellen). Hiervoor
zijn ongeveer vier flinke vergaderingen geweest, ook
om te brainstormen over SWOT-analyse van Loenen in
relatie tot verduurzaming en benodigde componenten
voor ‘het ideale plan’. Belangrijk was om in deze fases
ieders inbreng de ruimte te geven. De voorzitter
heeft de uitkomsten vervolgens uitgewerkt tot een
powerpointpresentatie, waarop het hele team weer
verder kon bouwen.
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Figuur 1: Het Loenens plan in een notendop.

Figuur 2: Loenens Energie Fonds
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Op 6 mei 2013 was de eerste ronde indiening
(preselectie). Gekozen was voor bestaande energieoplossingen in de setting van een innovatieve
subsidieregeling. Op 21 mei bleek Loenen in de top
drie te zitten en ging het dorpsteam verder met het
plan om de definitieve versie op 21 juni in te dienen.
Door de jury was om een aantal verduidelijkingen en
versterkingen gevraagd. Belangrijke zorgpunten
waren de haalbaarheid (in relatie tot de krappe
deadline) en de financiële onderbouwing, in de vorm
van op papier gestelde financiële toezeggingen van
investeerders. Deze punten zijn door het team
adequaat onderbouwd en op 15 juli werd in de finale
het Loenens plan boven de andere twee verkozen.
Onderscheidende punten waren de energietransitieinfrastructuur met het innovatieve concept waarbij de
besparingen op de gas- en elektriciteitsrekening
nieuwe investeringen initiëren met de daarbij horende
continuïteit, en het plan om ook oude waterkracht in
ere te herstellen.

Akkoord plan en toekennen middelen
Met het winnen van de wedstrijd was het Loenens
plan akkoord. De toekenning van de middelen, zijnde
200.000 euro EU-subsidie, was echter nog een flinke
stap. Daarvoor was op 7 oktober 2013 een bezoek
nodig aan het Joint Technical Secretariat (JTS) als
uitvoerend orgaan van de EU in Lille, om de ‘financial
shift’ van dit geld naar het Loenens plan te onderbouwen en formeel goedgekeurd te krijgen. Deze
goedkeuring volgde in november 2013. En op 5
februari 2014 volgde de officiële subsidieverlening
vanuit de gemeente Apeldoorn. Dit was een korte
brief met eisen, met als bijlage het Loenens plan en
de één-op-één doorgezette EU-voorwaarden (128
pagina’s juridische tekst).
Kritieke succesfactor: een stevig en voldoende
geschoold en gemotiveerd bestuur, anders is dat niet te
doen voor een vrijwilligersorganisatie

Figuur 3: Waterkracht in Loenen in ere herstellen
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3

Van winnend projectidee naar
uitvoering van een EU project

Stap 4
Kiezen en inrichten
ideale organisatievorm

Stap 7
Uitvoering van de plannen

Stap 5
Selectie bestuur

Stap 6
Concretisering plannen
(juridisch, inkoop)

Stap 8
Inrichten toezicht

Stap 9
Rapportages

3.1 Organisatievorm en
oprichting van een bestuur
Al vroeg werd duidelijk dat de EU als voorwaarde in de
uitvoering behoefte had aan een entiteit om zaken
mee te doen (i.p.v. met individuele burgers). Daarom is
er in de fase van de voorbereidingen van de financial
shift een vergadering van ‘grijze heren’ (uit de
juridische, financiële, bestuurs- en ondernemershoek)
belegd om te bepalen wat de ideale organisatievorm
zou zijn. Deze discussie spitste zich toe op de keuze
tussen een stichting (handelsbekwaam) en een
vereniging (met leden, maar waar alles via een
algemene ledenvergadering wordt besloten). Enerzijds
was er behoefte aan de mogelijkheid tot snelle
besluitvorming, anderzijds ook aan het binden van de
deelnemers aan de entiteit. De notaris bracht uitkomst
en stelde de relatief jonge en onbekende constructie
‘stichting met aangeslotenen’ voor, die beide
eigenschappen in zich verenigt. Aldus geschiedde en
de Stichting Loenen Energie Neutraal is statutair
opgericht op 11 november 2013 en dezelfde dag nog
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, in eerste
instantie met alleen de voorzitter en zijn huisadres.
Kritieke succesfactor: uitzoeken welke organisatievorm
het beste past bij de situatie

Volgende stap was het kiezen van een bestuur
bestaande uit, naast een voorzitter, een secretaris,
een penningmeester en bestuursleden. Daarvoor was
een delegatie van het dorpsteam verzocht om samen
met de kersverse voorzitter een longlist (10+) te
maken conform het in de statuten vermelde profiel
(afspiegeling van Loenen) en relevante kennis en
ervaring (zoals inhoudelijke kennis, financiële

expertise, project- en procesmanagement). Via een
proces dat de longlist inkortte tot een shortlist, zijn de
mensen op de shortlist op volgorde van voorkeur
benaderd door de voorzitter en zijn gesprekken
gevoerd. Op basis hiervan zijn vier goede en
gemotiveerde mensen geselecteerd om toe te treden
tot het bestuur. De installatievergadering vond plaats
op 23 december 2013. Het totale bestuur bestond
daarmee uit vijf personen (bewust oneven aantal en
voldoende om continuïteit te waarborgen). Zij hebben
zich op een later moment eveneens ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder de Stichting Loenen
Energie Neutraal.
Gedurende de opstart van het bestuur ontstond een
geleidelijke overdracht van ‘het project’ van het
oorspronkelijke dorpsteam naar het bestuur van de
stichting, waarbij de voorzitter en twee leden van het
bestuur de continuïteit waarborgden (lid Dorpsteam
én bestuur). Deze overgang verliep redelijk soepel.
Kritieke succesfactor: communicatie met de achterban

De lange wachttijd tussen het winnen van de prijs op
15 juli 2013, de subsidieverleningsbeschikking op 5
februari 2014 (bijna 7 maanden) en het ‘opengaan’ van
LEN voor deelnemers (eind maart 2014) – als gevolg
van de ambtelijke molens zowel bij de EU als bij de
gemeente Apeldoorn – leidde wel voor een zorgelijke
vertraging.
Kritieke succesfactor: goede tijdspad bewaking & tempo
in het proces
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Het inrichten van een Raad van Toezicht heeft
daardoor later (november 2014) plaatsgevonden,
gezien de flinke vaart die in de uitvoering moest
worden gemaakt.

Betrokken partijen
Bij de stichting zijn de navolgende belanghebbenden
betrokken:
• Loenen: inwoners
• Dorpsraad Loenen
• De Loenense middenstandsvereniging Lomivé
• Gemeente Apeldoorn
• Raad van toezicht (rvt)
• Provincie Gelderland (first level controller)
• Subsidieverlenende instanties van de EU (JTS, Lille)
• Zakelijk geïnteresseerde toeleveranciers
• Installatiebedrijven
• Rabobank Apeldoorn e.o.
• Industrie
• Adviesbedrijven
• Onderwijsinstellingen (basisscholen)
Deze brede betrokkenheid was belangrijk voor
de goede ontwikkeling van dit initiatief.
Kritieke succesfactor: alle belangrijke stakeholders in
het proces opnemen

Samenstelling bestuur en rvt
Het bestuur van Loenen Energie Neutraal bestaat uit
vijf personen:
• Voorzitter
• Secretaris
• Penningmeester
• Twee algemene leden
Bij de rvt is sprake van:
• Voorzitter/Secretaris
• Woordvoerder
• Drie algemene leden

Competenties van personen
Het profiel van de functionarissen is vastgelegd in de
statuten van de stichting (afspiegeling Loenen) en
verder uitgewerkt in het beleidsplan van de stichting.
Alle personen komen uit het dorp Loenen en het
opleidingsniveau is hbo/academisch. Bij het samenstellen van het bestuur en rvt is goed gelet op een
combinatie van verschillende competenties en zo veel
mogelijk rekening gehouden met een man-vrouw
verdeling.
Kritieke succesfactor: voldoende mix van
competenties, inhoudelijk kennis én motivatie

Procedures en processen
Raad van toezicht
Ten behoeve van het ‘vierogenprincipe’ en de ook in
de statuten van de stichting vastgelegde voorwaarden
heeft de Stichting Loenen Energie Neutraal een
onafhankelijke raad van toezicht ingesteld in
november 2014. Dit was enigszins uitgesteld vanwege
de onverwacht drukke werkzaamheden in de periode
daarvoor. Hierbij is eenzelfde proces gevolgd als bij de
samenstelling van het bestuur: er is een longlist (10+)
samengesteld, conform het in de statuten vermelde
profiel (afspiegeling van Loenen). Via een proces dat
van de longlist een shortlist maakte, zijn de mensen
op de shortlist benaderd door de voorzitter op
volgorde van voorkeur en zijn gesprekken gevoerd.
Uiteindelijk zijn daaruit vijf goede en gemotiveerde
raadsleden geselecteerd. Op 22 november was de
installatievergadering en als een van de eerste acties
is er een beleidsplan nader uitgewerkt. Hierin is de
toekomstvisie van LEN geformuleerd met een
stappenplan hoe daar te komen. Tevens geeft het plan
de handvatten voor de operationalisering van de
statuten van LEN alsmede de opbouw van de
organisatiestructuur.

12

Het bestuur van de stichting heeft in 2014 bijna elke
twee weken vergaderd. In eerste instantie was er veel
tijd nodig voor de voorbereidingen en in tweede
instantie was het druk door de grote aanloop en
interesse. De vergadering werd voorbereid door de
voorzitter en secretaris en genotuleerd door de
secretaris. Daarin werd een soort organisch
meegroeiende agenda gehanteerd, waarbij onderwerpen bleven terugkomen tot ze waren afgerond. In
de notulen worden alle actiepunten integraal
opgenomen. Deze vorm van vergaderen en vastleggen
bleek goed te werken.
Kritieke succesfactor: effectieve verslaglegging,
adequate uitvoering van actiepunten

Deze notulen werden in de, alleen voor bestuursleden
toegankelijke, Cloud opgeslagen. Een voorbeeld van
de notulen is gegeven in figuur 4.
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Notulen

Figuur 4: Voorbeeld van notulen in de Cloud

De rvt vergaderde in eerste instantie elk kwartaal, en
die frequentie is naar behoefte aangepast. Deze
vergadering werd voorbereid door de voorzitters/
secretaris van bestuur en rvt. De vergaderstructuur
was zodanig dat het eerste uur de rvt vergaderde met
de voorzitter en de secretaris van het bestuur, en het
tweede uur de rvt alleen.
Daarnaast werd elk halfjaar over de voortgang
gerapporteerd aan de gemeente Apeldoorn en de
Europese Unie.
Met de gemeente Apeldoorn was wekelijks e-mail- dan
wel telefonisch contact over operationele zaken.

3.2 Vertaling EU-richtlijnen
EU-voorwaarden
Met het aangaan van de wedstrijd was het bij de
deelnemers niet bekend dat het geldbedrag bestond
uit een Europese subsidie uit het programma Interreg
IVB. De voorwaarden voor deze Europese subsidie
bleken vastgelegd te zijn in het ‘Projecthandboek
Richtsnoeren’ van 128 pagina’s. Door de gemeente
werd regelmatig verwezen naar specifieke paragrafen
uit dat handboek. Bovendien stelde ze dat aan alle
voorwaarden uit dat handboek voldaan moest worden.
Een dergelijke benadering legt vrijwilligersorganisaties erg veel druk op. In dit geval was het mogelijk om

met deze druk om te gaan doordat de voorzitter van
het bestuur veel ervaring had met Europese
subsidieverlening. Voor een ‘blanco’ vrijwilligersorganisatie zou dit een showstopper kunnen zijn, vooral
ook vanwege het juridische en defensieve karakter
van een dergelijk handboek.
Kritieke succesfactor: kennis van subsidieverlenings
programma’s

Het bestuur is vervolgens aan de slag gegaan met het
inrichten van het projectplan op een zodanige wijze
dat aan de alle subsidievoorwaarden voldaan kon
worden, met een extra focus op de door de gemeente
Apeldoorn gehighlighte paragrafen. Het was van meet
af aan duidelijk dat er vanwege het werken met
publiek geld goed gelet moest worden op de
procedures en juridische correctheid van de gekozen
werkwijze. Al met al heeft dit twee tot drie maanden
voorbereidingstijd en vele vergaderuren gekost, met
een paar moeilijke momenten. Met name toen de
voorwaarden van de diverse overheden (EU,
gemeente, fiscus) moeilijk verenigbaar leken.
Het projectidee is uiteindelijk goed doorgesproken en
omgezet naar een concreet, helder en transparant
concept waarvoor de bijbehorende juridische
documenten (contracten) moesten worden ontwikkeld
(zie volgende paragraaf).
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INTERVIEW ANDRÉ ZEIJSEINK

Om de transitie naar een energieneutraal dorp te versnellen,
bedachten inwoners van Loenen een slim plan voor de wedstrijd
‘Energieke dorpen’ van gemeente Apeldoorn. Juli 2013 sleepten
zij de prijs van 200.000 euro in de wacht. Door collectieve inkoop
en subsidie kunnen zij massaal investeren in zonnepanelen en
isolatie. Binnen 5 jaar vullen de deelnemers het energiefonds
weer aan vanuit de besparingen op hun energierekening.
Zo kunnen nieuwe inwoners energiemaatregelen treffen.
Een interview met een gedreven initiatiefnemer.

De kracht van een proces
van onderop

Maximaal 2 miljoen euro
aan energiemaatregelen

Als voorzitter van de stichting Loenen Energie
Neutraal (LEN) toont u zich als gedreven aanjager.
Wat drijft u om dit burgerinitiatief op te zetten? André
Zeijseink: “Ik was 25 jaar werkzaam in de energiesector
en het geeft mij veel voldoening om mijn kennis in
mijn dorp in te zetten. Ik vind het proces van onderop
ook interessant en veelbelovend. Een burgerinitiatief
heeft zoveel meer kracht dan iets wat van bovenaf
opgelegd wordt. Daarnaast kwam ik in aanraking met
de uitspraak ‘We hebben deze aarde niet geërfd van
onze ouders, we hebben haar in bruikleen van onze
kinderen’. Dat sprak mij enorm aan. Ik wilde het
proberen voor mijn zoon en voor andere kinderen.”

Wat heeft het initiatief opgeleverd? André Zeijseink:
“We hebben zo’n 80 gebouwen aangepakt van de
750 tot 1.000 die Loenen rijk is. Op circa 50 panden
kwamen zonnepanelen. Dat levert zo’n 200.000 kWh
op jaarbasis op. Dat is een forse CO2-besparing,
vergelijkbaar met 1 à 1,5 miljoen kilometer met de
auto. Daarnaast zijn zo’n 30 gebouwen geïsoleerd.
Dat aantal gaat flink omhoog, want zomer 2015
betalen de eerste mensen een deel van hun subsidie
terug en kunnen nieuwe dorpsgenoten instappen.
De verwachting is dat de prijs van 200.000 euro
uiteindelijk 1,5 à 2 miljoen euro aan investeringen in
energiemaatregelen oplevert.

Maandlasten verminderen

Leerpunten

Zijn er ook andere motieven dan ideële om energiemaatregelen te treffen? “Veel mensen doen mee
omdat het lucratief is om te investeren in zonne
panelen of isolatie. Ons concept is zo bedacht dat
ook mensen met een kleine portemonnee kunnen
meedoen om hun maandlasten te verminderen.
Wij kopen de energiemaatregelen collectief en lokaal
in. Zo realiseren we een kwantumkorting en krijgt de
lokale economie een impuls.

Wat waren uw grootste leerpunten? “Ik vond het heel
spannend of ons concept zou werken. Maar wanneer
je een begrijpelijk plan hebt, blijken mensen heel
positief ten opzichte van energiemaatregelen te staan.
Heldere procesinformatie is ook essentieel. Wij liepen
wel eens harder dan de overheden en moesten veel
uitzoeken en regelen. Dorpsgenoten begrepen niet
waarom het zo lang duurde. Dan moet je regelmatig
communiceren over de voortgang.”

ACE-loenen energie_07.indd 14

04-06-15 09:24

Succesfactoren

Energieneutraal in 2050

Welke succesfactoren droegen bij aan het succes van
dit initiatief? “Het dorpsteam en later het bestuur van
de stichting,” antwoordt André Zeijseink met volle
overtuiging. “Zij hebben er enorm enthousiast hun
schouders onder gezet. Je hebt een goede mix van
mensen nodig met een fiscale, financiële, juridische en
energie-technische achtergrond. De steun van de
dorpsraad was erg belangrijk. Ook is er in Loenen
voldoende saamhorigheid en doorzettingsvermogen
om te willen winnen en jarenlang door te gaan.
Mensen voelen zich verbonden met het initiatief en
vertrouwen de initiatiefnemers. Communicatie en
activiteiten om de bevolking bewust te maken en te
betrekken bij de transitie zijn dan ook essentieel.”

Hoe ziet u de toekomst van Loenen? “We zetten hard
in op een energieneutraal Loenen in 2050. Zonnepanelen voor huishoudens spelen de belangrijkste rol,
met eventueel energieopslag in de vorm van een
batterij. Smart grids, een soort slimme regelingen,
kunnen ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de wasmachine draait wanneer jouw zonnepanelen energie
opwekken. Zo worden vraag en aanbod van energie
beter op elkaar afgestemd. Daarnaast zetten we wellicht
in op biomassa, omdat Loenen omgeven is door bos
en het een meer stuurbare energiebron is dan zon.
Voor windmolens lijkt Loenen minder geschikt.”

“WE HEBBEN DEZE AARDE NIET
GEËRFD VAN ONZE OUDERS, MAAR IN
BRUIKLEEN VAN ONZE KINDEREN.”
ANDRÉ ZEIJSEINK, INWONER VAN LOENEN
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Risicomanagement

Selectie leveranciers

Voor het bestuur van een stichting is het altijd van
belang om een risico-inventarisatie te maken om de
risico’s voor de stakeholders in kaart te brengen.
Gezien het bovenstaande was dit nog van extra
belang. Ook in verband met de persoonlijke aansprakelijkheid van de individuele bestuursleden was dat
belangrijk. Eventuele risico’s dienen met een
risicobeheersplan te worden gemitigeerd. Bij ons
risicobeheersplan is een accountant betrokken omdat
werd verwacht dat risico’s vooral uit de financiële
regelgevingshoek zouden kunnen komen. Voor een
bestuur bestaande uit vrijwilligers ligt het niet in de
rede om een hoofdelijke aansprakelijkheid aan te
gaan. Het risicobeheersplan van Loenen Energie
Neutraal is beschikbaar.

Het plan heeft verduurzaming als hoofddoelstelling,
maar ondersteuning van de lokale economie
(glokalisering voor zover haalbaar en redelijk) is een
belangrijke nevendoelstelling. Tegelijkertijd moet
rekening worden gehouden met voldoende marktwerking en mag er geen gedwongen winkelnering zijn.

Tevens is gekeken naar nut en noodzaak van een
bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Daarover
waren de meningen erg verdeeld, ook van geraadpleegde derden. Een dergelijke verzekering is daarom
(nog) niet afgesloten.

3.3 Naar concrete uitvoering
Inwinnen juridisch advies
Kern van het Loenens plan is dat een belangrijk deel
van de besparingen op de gas- en elektriciteitsrekening ‘de eerste jaren’ geherinvesteerd moet worden in
de volgende duurzame investeringen bij andere
bewoners. Dat zorgt voor continuïteit voor het
transitieproces, én voor een hoog multipliereffect op
de initiële subsidie van 200.000 euro. In plaats van
een eenmalige stimulans voor circa 550.000 euro aan
investeringen wordt op deze manier tussen de
1.500.000 en 2.000.000 euro aan investeringen
gestimuleerd over een veel langere periode. Dit
concept is in een juridisch jasje gegoten in de vorm
van een deelnemerscontract met de bewoners.
Zorgvuldigheid daarbij was erg belangrijk; het gaat om
veel geld per investeerder, én om totaal veel
subsidiegeld. Hierbij is de hulp van een in energieregelingen gespecialiseerd juridisch collectief ingeroepen.
Kritieke succesfactor: zorgvuldig werken bij
contractuele zaken, beter laat, dan onvolledig; werk
samen met een gespecialiseerde juridische partner

Over een periode van ongeveer twee maanden zijn
twee hoofdcontracten uitgewerkt. De ‘Algemene
Voorwaarden’ (generiek) en ‘Deelnemersovereenkomst’ (per deelnemer specifiek te maken). Deze
documenten zijn sinds de start onveranderd gebleven
en beschikbaar voor derden.
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Het plan heeft ook als basis dat het zo veel mogelijk
vóór Loenen en dóór Loenen werd opgepakt. De
stichting wilde via centrale inkoop twee zaken
bereiken:
• Scherpe prijzen en goede kwaliteitsselectie
• Versimpeling van de inkoop voor Loenense burgers.
Beide dragen bij tot een flinke drempelverlaging om
‘in te stappen’ en dat bleek ook uit de over-inschrijving. Ook voor het opstellen van de contracten met de
leveranciers is externe hulp in de vorm van juridische
bijstand bij hetzelfde in energieregelingen gespecialiseerd juridisch collectief ingeroepen.
Kritieke succesfactor: tijdig deskundige specialistische
hulp inroepen

De selectie van leveranciers is als volgt aangepakt.
In het licht van het concept vóór en dóór Loenen én
omwille van efficiency is om het dorp een gebied van
circa tien kilometer afgebakend. Alle leveranciers
binnen dit gebied zijn uitgenodigd om een offerte te
maken als basiscontract voor de aanbieding aan de
Loenenaren. Voor de zonnepanelen zijn vijf aanbieders uitgenodigd, van wie er uiteindelijk op basis van
prijs-kwaliteitsverhouding (die ook zijn getoetst aan
landelijke prijzen) drie zijn geselecteerd.
Voor de isolatiemaatregelen zijn de drie belangrijkste
regionaal werkende leveranciers uitgenodigd (beperkte
markt van aanbieders), van wie er uiteindelijk één is
geselecteerd, vanwege de beperkte omvang van de
activiteiten. Documenten van uitvraag en toekenning
zijn beschikbaar.
Met de vier leveranciers is een leveranciersovereenkomst overeengekomen. Door collectief inkopen kon
er krachtiger onderhandeld worden.

Overleg met de Belastingdienst
Bij de aanschaf van zonnepanelen door particulieren
is er de mogelijkheid tot het terugvragen van de btw.
Dit is een belangrijke korting op de kosten en deze
mocht niet verloren gaan bij de regeling van LEN.
Daarom is er intensief contact geweest met de
Belastingdienst, via een gespecialiseerde accountant.
Na een periode van circa drie maanden volgde een
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verklaring van akkoord van de Belastingdienst. Vooral
de tenaamstelling van de facturen was daarbij een
heet hangijzer.

Bij het uitvoeren van energie-investeringen door
ondernemers wordt de fiscale kant nog ingewikkelder
en kan geen generiek advies meer worden gegeven.
Bij ondernemers wordt dan ook door LEN aangeraden
om een eigen fiscaal specialist in te schakelen.

Ja of nee?

Ten uitvoer brengen van maatregelen
Deelnemers die zonnepanelen willen plaatsen,
kunnen een teruggave van btw ont-vangen. Maar
dat gaat op individuele basis. De vraag is hoe LEN
dit moest organise-ren. De Belastingdienst wil
een tenaamstelling op de participant. Echter in
het kader van het ACE-project verwachtte de
gemeente een tenaamstelling op LEN. In overleg
met beide organisaties kwam er geen bevredigende oplossing. Het voorstel van LEN was
uiteindelijk om de factuur te sturen aan LEN ter
attentie van de participant. Ook op dat voorstel
konden de bevoegde partijen geen harde
toestemming geven. Zelfs het inhuren van een
topadviseur van de universiteit van Groningen
leidde niet tot duidelijkheid. Uiteindelijk kwam het
erop neer dat LEN zelf maar een keuze heeft
gemaakt.

Nadat eenmaal de leverancierscontracten, algemene
voorwaarden, deelnemersovereenkomsten, toetsing
aan de EU-voorwaarden én afspraken met de
Belastingdienst rond waren (zie ook risicobeheersplan), kon het plan uitgerold worden. Daartoe is een
loket geopend op de site en kon men zich ook via de
e-mail of eventueel telefonisch melden.
Kritieke succesfactor: goede communicatielijnen

Om de tijdsinspanning van de bestuursleden
(vrijwilligers) te beperken is zo veel mogelijk naar
het loket geleid. Na aanmelding zijn de deelnemers in
contact gebracht met de geselecteerde leveranciers
en is een offerte opgemaakt. Pas na informeel
akkoord op de offerte zijn de deelnemersovereen
komsten opgesteld en lag de keuze voor uiteindelijke

Figuur 5: Het proces van subsidieverlening
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deelname/uitvoering bij de deelnemers. Na indiening
van getekende contracten gaf LEN opdracht tot
uitvoering aan de leverancier.

3.4 Creëren van zichtbaarheid
en bewustwording
Betrekken van inwoners Loenen
Al vanaf de indiening van het project in 2013 was een
groep Loenenaren zeer betrokken bij het project; de
ongeveer vijftig intentieverklaringen tot deelname
hebben bijgedragen aan het winnen van de prijs. Om
deze kern heen lag een tweede schil enthousiastelingen, zodat al gauw een kleine tien procent van het
dorp kennis had van het project. Dit kwam onder
andere tot uiting bij de finale van de wedstrijd in
Apeldoorn, waar Loenen met meer dan honderd
mensen vertegenwoordigd was (tien kilometer op
de fiets). De andere twee dorpen waren daar met
groepen van hooguit tien tot twintig personen.

Bewustwording begint bij de jeugd
Deel van het Loenens plan was om de bewustwording
voor de noodzaak van energietransitie op alle niveaus
in te steken, maar een extra inzet te doen bij de
schoolgaande jeugd. Bewustwording op dit gebied
moet zo vroeg mogelijk beginnen. Daarom zijn de
beide basisscholen in het project betrokken. Bij obs De
Tweede Stee zijn 25 kWp aan zonnepanelen geplaatst
in samenwerking met energiecoöperatie deA.
Onderdeel van dat project was het lesprogramma
‘Zon op school’, waarin leerlingen met het onderwerp
energie aan de slag konden. De voorzitter van LEN
heeft daarnaast ook nog input gegeven in de vorm
van YouTube-informatiefilmpjes. Uiteindelijk heeft een
en ander geresulteerd in een prachtige demonstratie
van energieactiviteiten op 28 november bij het bezoek
van de ACE-delegatie aan Loenen. In eerste instantie
is De Tweede Stee meer betrokken vanwege vroege
participatie, praktische redenen en tijd. In tweede
instantie zal ook kbs (katholieke basisschool) De Poort
actief worden betrokken bij dit initiatief.

Verdere communicatie
Om deze betrokkenheid verder te vergroten zijn
diverse acties ondernomen tijdens de looptijd van het
project. Informeren over de prijs via de krant (‘success
breeds success’), informatie via de eerdergenoemde
website, presentatie op dorpsbijeenkomsten (ALV
dorpsraad), verenigingen, gerichte infoavonden,
een energie-happening en aanwezigheid op lokale
markten/braderieën, waar het plan en de bijbehorende
regelingen zijn uitgelegd. Dit leidde vrijwel direct tot
zo veel aanmeldingen dat het project vrij snel was
‘uitverkocht’ en sindsdien er een wachtlijst bestaat.
Kritieke succesfactoren: adequate info en vertrouwen

Ook hier gold echter dat het lange wachten op de
mogelijkheid tot starten een stevig afbreukrisico
vormde. Om die reden zijn een aantal investeringen
die in het Loenens plan opgenomen waren, niet via
LEN gelopen. Concreet betekende dit dat die
projecten of niet zijn uitgevoerd of door de initiatiefnemer zijn uitgevoerd zonder LEN-ondersteuning.

Om de ambitie en doelstellingen van Loenen Energie
Neutraal te realiseren is zowel interne als externe
communicatie cruciaal. Vanuit het Europese
Interreg-programma is een belangrijke vereiste dat
krachtig en gericht wordt gecommuniceerd wat de
doelstellingen en projectresultaten zijn en wat het
belang van het project is voor Europa. Verschillende
voorlichtings- en publiciteits-verplichtingen zijn van
toepassing, waaronder verwijzing naar het EU/NWE/
ACE-programma met een logo op iedere vorm van
communicatie (conform het Projecthandboek
Richtsnoeren 2012). Deze vereiste is alleen van
toepassing gedurende de looptijd van de subsidie,
die zal aflopen omstreeks juli 2015.
Interne communicatie betreft partijen zoals de
stichting en haar dagelijks bestuur, de raad van
toezicht, deelnemers/aangeslotenen van de Stichting
LEN. Externe communicatie betreft de inwoners van
Loenen, de stakeholders zoals benoemd in punt 2.1,
projectpartners zoals de gemeente Apeldoorn en de
penvoerende organisatie van ACE (Codema),
leveranciers met wie directe afspraken ten aanzien
van projecten zijn gemaakt, en de media.
Communicatie bij de Stichting LEN gaat concreet om:
• Het vaststellen en afstemmen van de interne
processen en procedures zodat er een werkbare,
flexibele en efficiënt werkende organisatie ontstaat
(incl. ICT)
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• Het bespreken en vastleggen van relevante
onderwerpen (strategisch en operationeel) en
besluiten daaromtrent tijdens 2 tot 3 wekelijkse
bestuursvergaderingen
• Het uitdragen van de Stichting LEN: visie, ambitie,
doel
• Het uiteenzetten van de werkwijze/regels: hoe te
kunnen deelnemen aan de diverse LEN-projecten
incl. processtappen
• Het vastleggen van afspraken met deelnemers/
aangeslotenen en leveranciers met wie wordt
samengewerkt (in o.a. juridische documenten zoals
deelnemersovereenkomsten)
• Het produceren en verspreiden van informatie over
de stichting en haar activiteiten richting bewoners
van Loenen, stakeholders, projectpartners, etc.
(voorlichting, promotie)
• Het creëren van zichtbaarheid via diverse media
• Het creëren van bewustwording rondom het thema
duurzaamheid
• Het voorlichten van personen die overwegen om te
investeren in duurzaamheid in samenwerking met
leveranciers en stakeholders met wie LEN
samenwerkt en via het op te zetten Energieloket
(of een vorm daarvan)
• Het evalueren van en reflecteren op uitgevoerde
activiteiten.
Kwaliteit van communicatie kan worden gevat in de
volgende kernwoorden: open, betrouwbaar, eenduidig,

transparant, vraaggericht en toegankelijk. Om de
kwaliteit te waarborgen is communicatie een terug
kerend agendaonderwerp tijdens de twee- tot drie
wekelijks bestuursvergaderingen van de Stichting LEN.
De uitvoering van de diverse communicatie en PR
taken is verdeeld onder de bestuursleden. Verschillende communicatiekanalen worden ingezet zoals
telefoon, mail, website, social media, radio en televisie,
krant, etc.

3.5 Administratie van projecten
Registratiesystemen
Uiteraard dienen alle projectuitgaven goed geadministreerd te worden. Het bestuur/de penningmeester
heeft er al vroeg voor gekozen om alle relevante
informatie in één databestand onder te brengen.
De gehele projectadministratie is opgebouwd in Excel.
Deze database beschrijft per deelnemer (met een
ID-nummer) het traject van offerte, contract,
aanbetaling, uitvoering, controle op uitvoering,
factuur en betaling. Alles is hierbinnen traceerbaar.
Daarbij wordt zo veel mogelijk in de Cloud gewerkt.
Alle relevante documenten zoals offertes, getekende
contracten, facturen en dergelijke zijn digitaal
opgeslagen in de Cloud.

Figuur 6a: Projectdatabase
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Figuur 6b: Projectdatabase

Kwaliteitsborging/monitoring
In dit soort relatief grote en complexe projecten met
publiek geld is er behoefte aan een vorm van
kwaliteitsborging en -monitoring. Daarin is binnen dit
project op een aantal manieren voorzien.
Kwaliteitsborging/monitoring bestaat uit een aantal
elementen:
• Aanspreekgedrag binnen het eigen bestuur
• Transparante structuur
• Controle door de rvt: vierogenprincipe
• Feedback van deelnemers
• Reguliere controle vanuit de overheid bij de
halfjaarrapportages
• FLC-audit door externe controller (first level
controller).
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3.6 Rapporteren van resultaten
Rapportages
Loenen Energie Neutraal verzorgt diverse soorten
rapportages:
• Halfjaarrapportages aan gemeente Apeldoorn
ten behoeve van de rapportage aan JTS (EU)
• Eindrapportage van het project
• Rapportage aan de raad van toezicht
• Financieel jaarverslag
• Verslagen over de voortgang, vallende onder
‘Communicatie’
• Deze blauwdruk.
De financiële verslaglegging (intern en extern) wordt
verzorgd door de penningmeester. De andere
verslagleggingen worden vooral verzorgd door de
voorzitter en de secretaris, vanwege hun consultancyachtergrond. De meeste stukken worden digitaal
gerapporteerd en eventueel ‘gepost’ op de website.
De blauwdruk verschijnt via de gemeente als
hardcopy.
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4 Lessons learned
Rol bevoegd gezag ten
opzichte van Stichting LEN

Gelukkig is dat uiteindelijk wel opgelost met een
voorschotregeling van de gemeente Apeldoorn.

Belangrijke stakeholder voor de Stichting Loenen
Energie Neutraal is de gemeente Apeldoorn. Als
partner is zij subsidieverstrekker aan de stichting en
een soort opdrachtgever/klant. De samenwerking
tussen de gemeente en de stichting is goed verlopen
op een enkel punt na. Vooral de financiële afwikkeling
van de subsidievoorschotten verliep niet vlekkeloos
en heeft een aantal malen tot onnodige stress geleid.
En dat is extra vervelend voor een organisatie die
draait op vrijwilligers.

Daarnaast bleek de afstemming (in de deelnemersovereenkomsten) tussen de wensen/eisen van de EU/
GA en de fiscus geen sinecure. De ingehuurde jurist
heeft daar aardig zijn tanden op stuk gebeten. In zulke
gevallen blijkt het voor particulieren ondoenlijk om
van ambtenaren heldere afspraken te krijgen. Een
zeer tijdrovende zaak ook, waarbij het kastje en de
muur spreekwoordelijk vaak langskomen. Zelfs dé
juridische belastingspecialist van Nederland kreeg
hier geen vinger achter.

De EU is in de beleving van het bestuur op zeer grote
afstand gebleven. Het gevoel bestaat dat het voor de
EU weinig uitmaakt wat er gedaan wordt, maar dat er
vooral getoetst wordt op regeltjes en in mindere mate
op de inhoud. Meer dan interactie via rapportages is
er niet geweest. Dat valt te betreuren, vooral vanwege
gevoeld commitment. Ook bij een uitbreidingsverzoek
met betrekking tot het budget (er is een wachtlijst tot
2019 ontstaan) was er weinig tot geen enthousiasme
om tot een oplossing te komen. Via het huidige
programma leken er mogelijkheden dat extra budget
beschikbaar zou komen om deze wachtlijst op te
lossen. Maar ook andere overheidsinstanties zoals
provincie en gemeente hebben weinig animo getoond
om het enthousiasme van Loenen financieel te
ondersteunen. En dat is erg jammer. Desondanks
wordt wel bestuurlijk aangegeven dat het probleem
niet tot een falen van het project mag leiden maar
blijft het toch vooral LEN’s probleem.

Kritieke succesfactoren: engelengeduld, doorzettings
vermogen en dan maar zelf lef tonen en je nek uitsteken

Financiële/fiscale hobbels
Belangrijkste financiële hobbel was in eerste instantie
de voorfinanciering van de energiemaatregelen.
Aangezien de stichting geen eigen vermogen had, kon
er geen subsidie worden voorgeschoten. De gemeente
leek in eerste instantie ook niet genegen om dat op te
pakken. Dit probleem had de potentie van een
showstopper, want de tijd tussen de actuele
investering en de subsidieverstrekking van de EU zou
met gemak kunnen oplopen tot negen maanden. Dat
zou voor zowel investeerder als leveranciers een zeer
groot struikelblok zijn geworden.
Kritieke succesfactor: beschikbaarheid financiële
middelen

“IN DE DRIE
KWART JAAR
DAT WE NU
ZONNEPANELEN
HEBBEN, KOMEN
WE BIJNA
NEUTRAAL
UIT MET DE
ELEKTRICITEIT.”
AREND-JAN HAMMINK,
INWONER VAN LOENEN
Rol burgers en bedrijven
Burgers en ondernemers uit Loenen spelen een zeer
grote rol bij het succes van Loenen Energie Neutraal.
Zowel bij de ontwikkeling van de plannen en de steun
bij het winnen van de wedstrijd als in de latere
uitvoering, onder meer door simpelweg deel te
nemen. Het enthousiasme van de deelnemers heeft
zeker bijgedragen om het bestuur de nodige energie
en motivatie te geven om door te gaan op de
ingeslagen weg.
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INTERVIEW HENK VAN DEN BELD

Als eerste deelnemer aan Loenen Energie Neutraal (LEN)
liet Henk van den Beld twaalf zonnepanelen op zijn schuur
leggen. Hij liep al jaren rond met plannen om te investeren in
zonne-energie. Een installatiebedrijf wees hem op LEN en dat
heldere burgerinitiatief trok hem over de streep. Hij betaalt
zijn subsidie graag terug, zodat dorpsgenoten zijn voorbeeld
kunnen volgen.

Voor onze kleinkinderen

Kruisbestuiving

Waarom doet u mee met LEN? Henk van den Beld:
“Mijn vrouw en ik hebben pas een kleinkind gekregen.
Wij denken na over hoe de wereld er uitziet als wij er
niet meer zijn. Voor die kleinkinderen en achterkleinkinderen moet de samenleving het energievraagstuk
oplossen. We zijn geen milieufreaks, maar willen ons
steentje hieraan bijdragen. De verlaging van de
energierekening is een mooie bijkomstigheid.”

Waarom slaagt dit initiatief zo goed in Loenen? Henk
van den Beld: “Het is een heel kleine gemeenschap.
Je ziet de zonnepanelen overal liggen en er wordt veel
over gepraat. ‘Het is goed zonnepanelenweer’, is een
gevleugelde uitdrukking in ons dorp. Ook brengt de
stichting het flink onder de aandacht via bijvoorbeeld
informatiebijeenkomsten. Er ontstaat dan een soort
kruisbestuiving: mensen die zonnepanelen hebben,
raken enthousiast en dragen dat over op anderen.

Meer stroom dan nodig
Hoe duurzaam is uw woning? “Onze twaalf zonnepanelen produceren iets meer stroom dan wij nodig
hebben”, legt Henk van den Beld uit. Elke avond als ik
thuiskom uit mijn werk lees ik de productie af op de
app; dat is zó mooi! Ons huis is grotendeels nieuw en
goed geïsoleerd. Ook hebben wij groene energie van
Energiecoöperatie Apeldoorn, de A.”

Volgende stappen
Welke stappen wilt u zetten om uw woning verder te
verduurzamen? “Ik wil zoveel mogelijk onafhankelijk
worden van energiemaatschappijen. Als mijn cv-ketel
afgeschreven is, wil ik overstappen op verwarming
door zonne-energie of warmte-koude-opslag in de
bodem. Een kleine windmolen op het dak zie ik ook wel
zitten. Het mooiste zou zijn, als ik overtollige energie
kan opslaan voor eigen gebruik.”
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Zo snel mogelijk energieneutraal
Hoe ziet u de toekomst van Loenen? “De stichting is
heel actief en het idee is schitterend. Dit initiatief
verspreidt zich als een duurzame ‘olievlek’ over
Loenen. Ik moet binnenkort de eerste termijn van
mijn subsidie terugbetalen, net als andere deelnemers. Dan kunnen weer nieuwe dorpsgenoten
investeren in zonnepanelen of isolatie. Ik ben ervan
overtuigd dat over een tijd 80 of 90% van alle daken
in Loenen is voorzien van zonnepanelen. Als LEN
de volgende stap kan zetten en ook een duurzame
oplossing voor warm water levert, dan denk ik dat
Loenen in 2050 energieneutraal kan zijn. Als het
aan mij ligt, gebeurt dat al eerder!”
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EEN BURGER
INITIATIEF DAT
ZICH ALS EEN
DUURZAME
‘OLIEVLEK’
VERSPREIDT
HENK VAN DEN BELD,
INWONER VAN LOENEN
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Fricties in de organisatie
Er is nog geen sprake geweest van significante frictie
in de organisatie. Het bestuur ervaart de onderlinge
samenwerking als bijzonder prettig en bij tijden
gezellig. Wel is er enige frictie (ongeduld) geweest in
het dorpsteam. Deze frictie kan in belangrijke mate
worden toegeschreven aan de lange tijd tussen het
winnen van de prijs en het uiteindelijke van start gaan.
Het bestuur werd daar enigszins op aangekeken,
terwijl de oorzaak toch echt buiten Loenen lag.
Dit is een punt van aandacht voor de gemeente en
de EU, omdat dit soort lange trajecten een hindernis
vormen voor het enthousiasme en succes van
dergelijke projecten. Het had ook bijna LEN de das
omgedaan.

Ontwikkeling sociale cohesie
Betekenis voor het dorp als geheel
Het belang van Loenen Energie Neutraal voor het
dorp ligt momenteel vooral op het vlak van de
verduurzaming zelf. Bewustwording en kennis over
energietransitie zijn flink toegenomen van jong tot
oud en bij sociale evenementen wordt onderling
gesproken over de activiteiten van de stichting. Dit
wordt mondeling teruggekoppeld met bestuursleden.
Met inmiddels bijna tachtig deelnemers en een
wachtlijst tot 2019 is een flinke slag gemaakt. Het
voert momenteel nog te ver om te zeggen dat de
sociale cohesie sterk beïnvloed is, alhoewel er tijdens
de wedstrijd zeker wel een sterk wij-gevoel was. Op 28
november 2014 heeft LEN een Europese delegatie van
ACE in Loenen ontvangen. Dit is georganiseerd samen
met de Dorpsraad Loenen, Lomivé, de leveranciers en
obs De Tweede Stee. Dit was een top energiedag, met
veel enthousiaste deelnemers van jong tot oud en erg
leuke energie-ideeën van de jonge deelnemers. Een
dag waarover menigeen nog spreekt en die voor
herhaling vatbaar is!
In financiële termen gaat met deze eerste slag de
jaarlijkse energierekening van Loenen circa 50 tot
60.000 euro per jaar omlaag en wordt toch gauw de
emissie vergelijkbaar met 1.000.000 autokilometers
vermeden.
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Indien het huidige succes aanhoudt en een vervolgproject succesvol kan worden geïmplementeerd, zal
Loenen significant gaan voorlopen op de rest van
Nederland met betrekking tot het percentage lokaal
opgewekte zonne-energie. Op termijn kan Loenen zich
dan nadrukkelijk gaan profileren als ‘zonnedorp’, niet
onbelangrijk voor een toeristisch dorp op de Veluwe.
Een dergelijk imago zou kunnen worden gecultiveerd
voor toeristische doeleinden, wat een significante
impact zou kunnen hebben.

“HET BEWUST
ZIJN VAN DE
KINDEREN IS
GEGROEID.
ZE DOEN NU
BIJVOORBEELD
EERDER HET
LICHT UIT OF
SLUITEN DE
DEUREN.”
ERNST MAATMAN, DIRECTEUR
OPENBARE BASISSCHOOL DE
TWEEDE STEE
Betekenis voor het lokale bedrijfsleven
De betekenis voor het lokale bedrijfsleven is significant. Enkele ondernemers hebben geïnvesteerd in hun
gebouwen en zullen dat terugzien in hun exploitatiekosten. In één geval kan ook het MVO profiel flink
positief worden bijgesteld. Daarnaast hebben
natuurlijk de leveranciers van de zonnepanelen een
flinke boost in hun omzet gezien. In zo’n zes maanden
tijd is er voor zo’n 450.000 aan zonnestroom
installaties geïnstalleerd. Goed voor de omzet en de
werkgelegenheid (één tot twee manjaar in deze fase
en drie tot zes manjaar in de komende jaren).
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5 Verbeterpunten en aanbevelingen
Verbeterpunten
Het project van Loenen Energie Neutraal is bijna
volledig conform plan gelopen en heeft als zodanig
zelfs ruim meer gebracht dan wat er was verwacht:
enthousiaste deelnemers, meer dan 250 kWp
zonnevermogen, zo’n 30 geïsoleerde gebouwen
en een wachtlijst tot 2019. Dat laatste is echter ook
een serieus gevaar: mensen die nu klaar zijn om te
investeren in duurzaamheid, kunnen en willen geen
drie tot vier jaar wachten. Helaas is er nog geen extra
investeringsgeld gevonden bij gemeente, provincie,
nationale overheid of EU om dit probleem op te
lossen. Het is erg jammer dat de overheid hier geen
actievere rol pakt. LEN had met het huidige succes
wel twee zo ver kunnen zijn als bijvoorbeeld EU of
provincie extra geld hadden toegezegd. Best case leidt
dit tot een aanzienlijke tragere energietransitie dan
mogelijk, worst case zal dit leiden tot het wegzakken
van het opgewekte enthousiasme.
Daarnaast zal uit de paragrafen 3.2-3.3 duidelijk
zijn geworden dat de diverse overheden, ondanks alle
goede bedoelingen, het een vrijwilligersorganisatie
niet bepaald makkelijk maken om een dergelijk project
uit te voeren. Vooral de uitgebreide juridische
documenten en het volledig back-to-back overhevelen
van alle risico’s naar de vrijwilligersorganisatie zal
menigeen afschrikken en leidde ook bij LEN nogal
eens tot een ongemakkelijk gevoel. Anderzijds mogen
we ook vaststellen dat de gemeente Apeldoorn keurig
het belangrijkste afbreukrisico (een eventuele
terugbetaling aan EU mocht dit aan de orde komen)
heeft afgedekt. Zonder die rugdekking had het project
niet kunnen doorgaan.
In de interactie met betrokken overheidsinstanties
leek richting LEN nogal eens vergeten te worden
dat het een vrijwilligersorganisatie betreft. Er wordt
van harte aanbevolen om daar meer rekening mee
te houden in de vorm van effectieve communicatie,
zodat geen onnodig beslag gelegd wordt op die
vrijwilligerstijd.

“HET IS LEUK
OM TE ZIEN DAT
DE ENERGIE
METER ‘DE
ANDERE KANT’
OPDRAAIT.”
INGE VAN ARK, INWONER
VAN LOENEN
Wat zou anders zijn aangepakt?
Achteraf gezien had het projectplan wellicht in
aanvang al meer balans tussen techniek en financiële
en fiscale aspecten moeten hebben. Vooral van het
laatste deel is de complexiteit onderschat. Tevens
bleek er wel erg veel vrijwilligerstijd nodig te zijn.
Daarvoor moet ook ruimte in het budget worden
ingebouwd. Een dergelijk project laten draaien op
alleen het doorzettingsvermogen van vrijwilligers
kent een significant afbreukrisico.

Aanbeveling
Het concept van Loenen Energie Neutraal is warm
omarmd door de bevolking van Loenen en oogst veel
waardering van zowel binnen het dorp als daarbuiten.
Het spreekt mensen aan dat een deel van het
investeringsrendement wordt aangewend om ook de
buurman van zonnepanelen te voorzien, en men
begrijpt dat je op deze manier uiteindelijk het hele
dorp vooruithelpt.
Aanbevolen wordt om dit concept als het ware ‘viral’
te laten gaan. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door een
door de provincie betaald experiment waarbij, met
hulp van bestuursleden van Loenen Energie Neutraal,
een aantal vergelijkbare stichtingen worden opgezet,
om op die manier als een soort olievlek uit te breiden.
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Woordenlijst

Links

Voor bijlage en meer informatie zie:
www.loenenenergie.nl.

Weblink statuten:
http://loenenenergie.nl/over-len.html
Weblink voor de youtube filmpjes basionderwijs:
http://loenenenergie.nl/links-downloads.html
Weblink voor opvragen van Algemene voorwaarden,
blanco deelnemersovereenkomst en uitvraag/
toekenningsdocumenten:
http://loenenenergie.nl/contactformulier-3.html

“VAN DE 4
BEDRIJFSAUTO’S
ZIJN ER DRIE
HYBRIDE. WE
HEBBEN EEN
ELEKTRISCHE
SCOOTER EN
GOLFKAR
VOOR LOKAAL
VERKEER.”
WILLEM DIKKER HUPKES,
DIRECTEUR-GROOTAANDEEL
HOUDER BLANKEN CONTROLS
B.V.
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