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Hoe houdt de nieuwe nuts de wijk warm?
De vraag dringt zich in crisistijd 
steeds meer op: elk jaar 5,5 % 
meer betalen aan de traditionele 
nutsbedrijven of investeren in 
isolatie en zonnepanelen op het 
dak? Daarmee worden de kosten 
ook duurzamer en de zon schijnt 
zo’n duizend uur per jaar gratis. 
Een lastige beslissing voor de 
individuele huiseigenaar. Maar 
een collectieve aanpak brengt 
overal burgers in beweging. Met 
de Nieuwe Nuts storten ze zich op 
eigen energie.

Benno BoeterS

Elke dag een euro verdienen door stroom 
terug te leveren aan het net en zo je investe-
ring in pv-panelen te gelde te maken. Dat sti-
muleert individuele huiseigenaren om panelen 
te (laten) installeren, maar brengt ook groe-
pen burgers in beweging. In Nederland 
wemelt het van de burgerinitiatieven, buurt-
bewoners die zichzelf organiseren, collectief 
zonnepanelen inkopen, woningen isoleren en 
plannen maken voor andere vormen van 
duurzame energie. 
Zo hebben zich in de provincie Gelderland 25, 
in Noord-Holland 23 en in Zuid-Holland 22 
energie-initiatieven aangemeld op de website 
van Hier Opgewekt; in heel Nederland zijn dat 
er 160. 

Collectief investeren
Veel van deze clubs verkeren nog in het sta-
dium van plannen uitwerken. Gezamenlijk 
zonnepanelen aanschaffen of een bedrijf 
inschakelen om een serie huizen te isoleren, is 
vooral een kwestie van organiseren. Het wordt 
pas echt complex om de businesscase voor 
andere duurzame energiebronnen (zoals ver-
gisting van rioolslib, energie uit afval, warm-
tepompen of warmte- en koudeopslag) uit te 
werken. Collectief investeren in windturbines 
was jaren geleden al het doel van burgerinitia-

tieven, maar windenergie is anno 2013 veel 
meer in handen van grotere energiebedrijven.
Het grote voordeel van eigen energieopwek-
king is dat de prijs niet onderhevig is aan de 
veranderingen op de wereldmarkt voor olie, 
gas en steenkool. Een huiseigenaar investeert 
eenmalig in – bijvoorbeeld – pv-panelen en/
of een zonneboiler, en de zon levert de energie 
voor niks. Bij de huidige terugleververgoedin-
gen is die investering in ongeveer acht jaar 
terugverdiend en is de elektriciteit of het 
warm water na die tijd gratis.

Tennishal
Maar lang niet iedereen heeft een geschikt dak 
voor pv-panelen. Bovendien is installatie 
ervan op één groot dak veel kosteneffectiever 
dan per woonhuis. Daarom vatten wijkbewo-
ners in het Haarlemse Ramplaankwartier het 
plan op om het dak van een nabijgelegen ten-
nishal vol te leggen met drieduizend pv-pane-
len, goed voor 650.000 kWh per jaar, zo’n 
twintig procent van de jaarlijkse elektriciteits-
behoefte in de wijk. Bewoners blijken graag te 
willen investeren in het zonnedak en wellicht 
kan nog dit jaar de installatie beginnen. 
Het voordeel van collectieve panelen en geen 
gedoe op eigen dak gaat echter deels weer ver-
loren door de heffing van 11 eurocent per 
kWh, omdat de overheid de levering van 
stroom van het tennishaldak onder dezelfde 
regels laat vallen als die voor de conventionele 
energiebedrijven. Net als de grote jongens, die 
van hun elektriciteitsprijs van 22 eurocent per 
kWh weer 11,4 eurocent als energiebelasting 
aan de staatskas moeten afdragen, wordt een 
lokale opwekker van duurzame stroom voor 
die heffing aangeslagen. Want de stroom van 
het tennishaldak moet via het openbare net 
naar de huizen. Ze zijn dus ‘leverancier’.
‘De overheid werkt ons tegen, doordat ze geen 
onderscheid wil maken tussen grote fossiele en 
kleine duurzame leveranciers’, stelt Matthijs 
Hisschemoller, een van de initiatiefnemers van 
Duurzame Energie Ramplaan, vast. Hij is ove-
rigens politicoloog en werkzaam voor het Insti-
tuut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Uni-
versiteit in Amsterdam. Ook met die pet op 
stoort het hem dat de overheid (EZ, Agent-
schapNL, het Planbureau voor de Leefomge-
ving, ECN, de Nationale Energieraad) de lokale 
initiatieven ‘eerder tegenwerkt dan steunt’. 

Gemeentelijke overheden staan juist wel posi-
tief tegenover initiatieven voor duurzame 
energie. Veel gemeenten hebben gunstige 
regelingen voor huiseigenaren die zonnepane-
len willen aanschaffen. Om per huis of collec-
tief zonnepanelen te plaatsen is relatief een-
voudig, zeker vergeleken met andere opties 
voor duurzame energie. En die ‘andere opties’ 
zijn belangrijk omdat de energierekening 
meer bepaald wordt door de kosten voor 
warmte/gas, dan door stroomgebruik. Het 
CBS berekende de gemiddelde uitgave voor 
energie per huishouden vorig jaar op 156 euro 
per maand (13 euro meer dan in 2011). Daar-
van gaat 67 euro naar transportkosten en 
energiebelasting. Elektriciteit kost 28 euro. 
Het grootste aandeel is het gas: dat kost 61 
euro (was 52 euro in 2011, van de 13 euro 
prijsstijging gaat 9 euro naar gas).
Peter Tromp, chemisch technoloog, bewoner 
van het Ramplaankwartier en werkzaam bij de 
gemeente Haarlem, benadrukt dat de focus in 
duurzame energie moet liggen op de warmte-
vraag. ‘Dit is een wijk met voornamelijk oude 
huizen die bovendien slecht zijn geïsoleerd, 
ook al hebben veel bewoners collectief hun 
spouwmuren laten isoleren. Dus voor ons is 
de grote vraag: hoe gaan we de wijk verwar-
men?’ 
Met steun van de gemeente hebben de Ram-
planers allerlei opties laten analyseren. Zoals 
het benutten van overtollige warmte uit nabij-
gelegen tuinbouwkassen, een vergistingsin-
stallatie voor rioolafvalwater, energie uit huis-
houdelijk afval, warmtepompen en 
warmte- en koudeopslag in de bodem. Geen 
van die mogelijkheden blijkt op dit moment 
een sluitende businesscase op te leveren. 
Vooral het ontbreken van een goed warmte-
distributienetwerk is een obstakel.

Laagwaardige warmte
De meeste opties in de analyse hebben 
gemeen dat er laagwaardige warmte mee 
geproduceerd wordt. In woonwijken en tot ín 
de huizen is daarvoor een andersoortig net-
werk nodig dan de huidige leidingen, cv-bui-
zen en radiatoren. Om bestaande huizen te 
voorzien van (vloer-)verwarmingsmatten, zijn 
flinke verbouwingen noodzakelijk. ‘Als de 
overheid daar nou eens een goed programma 
voor opzet! Dat zou enorm veel werkgelegen-

heid in de nu zo kwakkelende bouwsector 
opleveren’, meent Hisschemoller.
Het uitwerken van deze opties om lokaal te 
kunnen voorzien in de warmtevraag, is de 
hardste noot die de burgerinitiatieven moeten 
kraken. De complexiteit zou ertoe kunnen lei-
den dat de deelnemers zich tot de gemeente-
lijke overheid gaan richten. Dan zouden niet 
meer enthousiaste burgers maar – betaalde – 
ambtenaren de drijvende kracht gaan vormen. 
Maar volgens Jurgen van der Heijden, consul-
tant bij AT Osborne en docent aan de Univer-
siteit van Amsterdam, is het essentieel dat 
burgers zelf aan het roer blijven in het verwe-
zenlijken van eigen energie. Van der Heijden 
is sinds 2009 betrokken bij lokale energiecoö-
peraties als Duurzaam Soesterkwartier in 
Amersfoort, de Groene Reus in Flevoland, 
Buurtenergie Stadshagen in Zwolle en CALo-

rie in Castricum (zijn woonplaats). ‘Het gaat 
erom dat burgers zelf direct profiteren van het 
prijsverschil tussen fossiele energie en eigen 
duurzame energie. Want je kunt ook groene 
energie van Nuon afnemen, maar dan blijft de 
prijs gekoppeld aan die voor olie en gas.’ 
Hij vindt het essentieel dat de burger zelf aan 
de slag gaat en zelf investeert. ‘Dat levert veel 
meer op. Als je honderd euro investeert in 
zaalhuur en koffie om een informatiebijeen-
komst voor buurtbewoners te beleggen, dan 
verkoop je zo voor een ton aan zonnepanelen. 
Als mensen het zelf met elkaar organiseren, 
krijg je veel meer enthousiasme, gaat het 
vliegwiel sneller draaien en krijg je een echte 
energietransitie van onderop.’ 
www.hieropgewekt.nl
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‘De overheid werkt ons 
tegen, doordat ze geen 
onder scheid wil maken  
tussen grote fossiele en 

kleine duurzame 
 leveranciers’


