
Kennismaken met DEEL



Introductie

• Oprichters en voorlopig bestuur
• Mark Goedkoop (voorzitter)

• Marian Marseille (penningmeester)

• Willem van der Wal (secretaris)

• Programma
• Deel 1: Waarom DEEL

• Deel 2: DEEL & samen energie opwekken

• Deel 3: DEEL & thuis aan de slag

• Deel 4: Uw ideeën



Deel 1: waarom is DEEL opgericht? 



DEEL #1: Waarom is DEEL opgericht? 

Actualiteit en achtergrond

• Van Parijs naar Leusden

• Regionale Energie Strategie (RES)

• Leusden 2040 doelstelling



Van Parijs naar Amersfoort
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Energie besparing en opwekking
in RES regio Amersfoort



Opgave per thema (RES Amersfoort)



RES

Inmiddels blijkt dat defensie niet meewerkt
aan de 14 windmolens op de leusderheide



Alternatief Bod van NMU; 
analyse van de vallei als voorbeeld

• Spaar
Leusderheide

• Windmolens
verspreid

• Ook 
zonnevelden

RES Amersfoort deelgebied Gelderse Vallei 

 

Legenda 
 

 
 
https://webkaart.provincie-
utrecht.nl/viewer/app/Webkaa
rt?bookmark=25518f87c9c742f
f9229fddade0ebc70  

Karakteristieken landschap: 

• Mozaïek: aan de oostzijde; halfopen landschap met grote diversiteit aan landschapselementen 
(bomenrijen, houtwallen, boomgroepen, etc.) die mozaïek van kamers vormen; daartussen akkerland, 
dorpen en beekjes. 

• Stroken: aan de westzijde; halfopen landschap van stroken, met gevarieerd landschapsbeeld; 
combinatie van bomenrijen, bospercelen, graslanden en akkers; lintbebouwing verscholen in groen. 

Grootschalige energie: koppelkansen / win-wins? 

• Cluster van 3 windmolens met financiële impuls in versterken landschapsstructuren? 

• Realiseren Groene Contour met ecologische zonneparken? 

• Energieopwekking gepaard met extensivering van landbouwactiviteiten? 

• … 

• … 

Ecologische / landschappelijke uitdagingen: 

• Intensiveren houtwallen en bloemrijke graslanden. 

• Waterberging van overtollig water / waterretentie voor overbrugging van droge periodes. 

• … 

• … 

Potentieel grootschalige energieopwek: 
Zonneveld:  Windmolens: 
200 ha   3 turbines 
0,16-0,24 TWh  0,051 TWh 
 

Deelopgave Gelderse Vallei 
0,15 TWh =  190 ha zon (ext.) OF 
(voorzet)  125 ha zon (int.) OF 
   9 windturbines 
 



Leusden 2040

• De gemeenteraad
heeft de ambitie
geformuleerd om in 
2040 energie neutral 
te zijn

• Er wordt dan net 
zoveel energie
opgewekt binnen de 
gemeente als verbruikt
door bewoners, 
bedrijven, vervoer etc.





De vele partijen en hun rol

• De natuurorganisaties: alternatief RES bod

• De landbouw organisaties

• De bedrijven

• Stedin, die alles aan elkaar moet knopen

• De gemeente en de provincies

• En ….. wij als inwoners en energie-gebruikers



Ons contacten netwerk

• IkWilWatt – energiegidsen

• Groene Belevenis

• Vallei Horstee

• COOL

• Zonnedak de Korf

• Zonnedak Valleizon

• Huurdersorganisatie HLVE

• …..

In oprichting:

• Nieuwe zonnedaken ism 
Vallei Horstee

• Zonneveld De Emelaar i.o.

• Windkracht Eemland (i.o.)

• EMMA (i.o)



Onze rol en visie

• We gaan aan de slag met de kansen die we zien en die we samen kunnen
oppakken, niet zozeer OF, maar HOE

• Besparen: 
• Betaalbare oplossingen voor elke beurs; niet alleen voor huizenbezitters
• Kosten besparen door samen te werken

• Opwekken: Alleen grote projecten steunen die:
• Goed ingepast zijn landschap en de natuur verrijken
• Een bijdrage leveren aan de samenleving
• …..Dit betekent dat een deel van de financiele opbrengst hiervoor gereserveerd moet worden

• Niet doen: dat wat de overheid moet doen



Een coöperatieve
vereniging?

• Samen aan de slag, met & voor elkaar

• Kent leden zoals elke vereniging; de leden
besluiten en kiezen bestuur

• Heeft als doel de gezamenlijke belangen van 
de leden te behartigen.

• Als tientjes-lid kunt u meebeslissen en
meepraten

• Leden die gemeenschappelijk willen
investeren kunnen dat doen

• Nieuwe projecten zullen vaak in aparte
organisaties worden ondergebracht



Waarom u lid gaat worden

• Coöperatieve vereniging behartigt de belangen van de leden

• Kans om samen werken en van elkaar te leren

• Kans om met elkaar initiatieven te ontwikkelen

• Kans om invloed uit te oefenen

• Aanmelden op www.deel-energie.nl

http://www.deel-energie.nl/


Vragen over het waarom



Deel 2: onze plannen t.a.v
samen energie opwekken



Energie coöperaties en hun rol

• Energie initiatieven in Leusden: er is al veel gebeurd, oa
• Klimaatstraatfeest Eurowoningen, COOL acties en zonnepanelenwinkel, 

IkWilWatt acties

• oprichting Zonnedak de Korf en Zonnedak Valleizon

• WSL programma, acties in wijken

• en heel veel mensen zijn al bezig met verduurzaming van hun woning

• Energiecoöperaties elders



Energie coöperaties en hun rol

DEEL: nieuwe, brede Energiecoöperatie
versnellen, ondersteunen, nieuwe projecten oppakken

• Nieuwe collectieve zonnedaken (en zonnevelden)
- met de ervaring vanuit Zonnedak de Korf en Zonnedak Valleizon

• Maar ook samenwerking in: 
- Inkoopacties
- Activiteiten voor huurders
- Kennis delen, energiebesparen, ‘onze energie slim gebruiken’

• Nieuwe initiatieven



DEEL & Samen Energie opwekken

Concrete projecten; inschrijving start binnenkort:

• Agrariërs – grote daken
• Diverse boeren overwegen een groot dak beschikbaar te stellen voor een

nieuw ‘Postcoderoos’ Zonnedak (ism Vallei Horstee)

• Zonneveld De Emelaar
• Initiatief voor een Zonneveld waarin inwoners kunnen participeren

Andere initiatieven

• EMMA (i.o.) en Windkracht Eemland (i.o.)
• Onderzoek naar het plaatsen van windturbines



Burger participatie als kans

• De gemeente eist dat lokale partijen moeten participeren in grote
energieopwekkings projecten:
• De lusten niet alleen naar de grote bedrijven terwijl de burgers met de lasten

blijven zitten

• Investeren in dergelijke grote projecten geeft goed rendement.

• Bijkomend voordeel
• Burgers bepalen wat ze steunen met hun participaties

• Burger-participanten kunnen aan de projectontwikkelaars eisen stellen aan de 
inpassing in de natuur, en het leveren van maatschappelijk rendement

• DEEL gaat proberen veel van dit processen op gang te brenegen



Vragen over Samen energie
opwekken



Deel 3: onze Ideeën over hoe 
we samen dingen zelf kunnen

doen



Plannen van de Gemeente om per wijk 
duurzaamheidsplannen te maken



DEEL & Thuis aan de slag

• Inkoopacties – samen isoleren, zonnepanelen kopen 

• Slim met energie > energie besparen
• Tips en tricks delen

- zoals Slimwoner: zet je CV op 50 > de 50 graden test

• Informatie: over warmtepompen, energie-opslag, nieuwe subsidies, zonnestroom 
slim gebruiken, informatie voor huurders

• Nieuwe initiatieven

• Maar ook: Successen vieren! hoeveel zonnestroom produceren we al? 
> Zonnepanelenteller



Buurt acties, gemeenschappelijke 
inkoop
• Organiseren gezamenlijke inkoop van isolatiematerialen;

• Wat zelf doen;
• Offertes vragen bij leveranciers;

• Wat laten doen;
• Laten opstellen offertes door aannemers;

• I.s.m. Duurzaam Bouwloket kiezen;

• Gezamenlijk inkopen van zonnepanelen, zonneboilers e.d.
• Offertes vragen bij installateurs.



Meer informatie avonden

• Onze ideeën voor onderwerpen
• Slim verwarmen – de ‘50 graden test’

• Isoleren en warmtepompen

• Zonnepanelen op je eigen dak, en de nieuwe salderings regeling

• Subsidies en financiering

• Maar ook: meedoen in een collectief zonnedak of zonneveld

• Uw ideeën en uw expertise (expertise databank)



Vragen over samen doen



Deel 4: Conclusies en vervolg



DEEL = als we samenwerken
bereiken we meer

• DEEL & Inkoopacties

• DEEL & Thuis aan de slag

• DEEL & Collectieve zonnedaken

• DEEL & Slim met energie

• DEEL & Huurders

• DEEL & Nieuwe energie initiatieven (opslag, mobiliteit, warmte etc)

• DEEL & RES / Warmteplannen / Participatie



Uw wensen en ideeën

• Online informatie avonden
…..

• Inkoopacties
…..

• ‘Slim met energie’ acties
…..

• Samen energie opwekken

• Andere activiteiten …..

• Ik wil graag informatie over …..



Volgende Informatie avond

• Woensdag 31 maart:
• Slim verwarmen met lage temperatuur: doe de 50-graden test

• Collectieve zonnedaken: Uitleg en start inschrijving

• Andere wensen …



Waarom u lid gaat worden

• coöperative vereniging behartigt de belangen van de leden

• Kans om samen werken en van elkaar te leren

• Kans om met elkaar intiatieven te ontwikkelen

• Kans om invloed uit te oefenen

• Aanmelden op www.deel-energie.nl

http://www.deel-energie.nl/


Vragen


