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Inleiding 
 
Alle lokale energie-initiatieven, gebundeld in EnergieSamen Gelderland (voorheen de 
Vereniging Energiecoöperaties Gelderland), zijn partner in het Gelders Energieakkoord. Ze 
dragen lokaal, regionaal en provinciaal concreet bij aan de opgaven ‘hernieuwbaar op 
land’, ‘verduurzaming gebouwde omgeving’ en ‘verduurzaming mobiliteit’.  
 
Deze notitie beschrijft de rol die EnergieSamen Gelderland wil spelen en de producten en 
diensten die wij daarbij te bieden hebben. Daarbij werken we nauw samen in het Gelders 
Energieakkoord. Gezamenlijk staan we voor de actieve betrokkenheid en deelname van 
(georganiseerde) burgers in de Gelderse energietransitie. Betrokkenheid van álle 
Gelderlanders, ook – of misschien juist – de Gelderlanders die op dit moment 
ondervertegenwoordigd zijn in de deelname in de energietransitie, is voor ons cruciaal. 
 
Actieve betrokkenheid van Gelderlanders bij de grote ontwikkelingen in hun eigen 
omgeving is voorwaarde voor brede deelname en steun. De energietransitie heeft in 
snelheid en doorwerking zo’n enorme impact op onze leefomgeving en samenleving dat 
deze betrokkenheid essentieel is voor het bereiken van de doelen (bijvoorbeeld 55% CO2-
reductie in 2030) die de partners van het Gelders Energieakkoord (inclusief de Staten van 
Gelderland) zich gesteld hebben.  
 
Dat is waarom in het landelijk Klimaatakkoord de afspraak staat dat minimaal 50% 
eigendom van grootschalige duurzame opwekking in eigendom komt van de omgeving. En 
dat actieve deelname van georganiseerde burgers in de wijkprocessen die naar 
duurzaamheid leiden cruciaal is. De Gelderse energie-coöperaties staan klaar om hierin hun 
bijdrage te leveren.  We doen dat vanuit de zeven coöperatieve principes: Vrijwilligheid en 
open lidmaatschap, democratische controle, economische participatie door leden, 
autonomie en onafhankelijkheid, onderwijs en vorming, samenwerking, gemeenschap.  
 
Dit ambitie-document is besproken en aangenomen op de Algemene Ledenvergadering van 
EnergieSamen Gelderland van 14 juni 2019. Ze zal met de besturen en coöperanten van 
EnergieSamen Gelderland dit najaar vertaald worden naar een uitvoeringsplan. De diversiteit in 
de Gelderse coöperatieve beweging is daarbij uitgangspunt. Daar waar nodig, zullen regionale 
en landelijke samenwerkingsverbanden (zoals EnergieSamen landelijk) ondersteuning verlenen 
om de hoge ambitie waar te maken. Tegelijk constateerden de leden van EnergieSamen 
Gelderland dat de ambitie staat, maar dat we met een jonge beweging van ondernemende 
initiatieven te maken hebben. Stevige financiële, organisatorische steun en structurele 
samenwerking met belangrijke partners (zoals provincie, gemeenten, waterschappen en 
bedrijfsleven en projectontwikkelaars) is voorwaardelijk om de ambities waar te maken. Maar 
dan heb je ook wat: een sterke energieke en ondernemende partner die in staat is draagvlak te 
creëren én middelen in de samenleving terug te brengen naar nieuwe investeringskracht. Een 
partner die capaciteit toevoegt in een transitie waarin juist draagvlak én capaciteit én een 
economisch fundament dé beperkende factoren zijn. De aangesloten energiecoöperaties 
dragen graag bij in de samenwerking om die beperkende factoren op te heffen. 
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We pakken concrete taken op: 
 

1. Het verduurzamen van de 900.000 Gelderse woningen in honderden wijken naar 
CO2-neutraal door versterking van ons coöperatief energieloket HOOM en het 
wijkproces Buurtwarmte. 

2. Het versnellen van de productie van hernieuwbare energie op land, gericht op het 
realiseren van de opgave van minimaal 4 TWh hernieuwbaar op land in 2030 waarbij 
bezit en rendement van en voor de lokale omgeving geborgd is.  

3. Het zorgen voor gezamenlijke en actieve betrokkenheid bij de vormgeving én 
uitvoering van de zes Regionale Energie Strategieën in Gelderland. Bij elke RES zijn de 
energiecoöperaties direct betrokken, zowel in sturing regionaal als in uitvoering van 
maatregelen lokaal. 

4. Het zorgen voor een versnelde transitie van automobiliteit naar coöperatieve 
elektrische deelauto’s, gemeenschappelijke infrastructuur (laadpalen) en slimme 
combinaties tussen opwekking van duurzame energie en autogebruik. 

5. In het Gelders Energieakkoord trekt EnergieSamen Gelderland het programma 
Hernieuwbaar op Land en draagt op die manier bij aan de directe afstemming en 
samenwerking tussen energiecoöperaties, ontwikkelaars, gemeenten en andere 
partijen.  

6. EnergieSamen Gelderland is een samenwerkingsverband van alle Gelderse 
Energiecoöperaties, landelijk verbonden met de koepel EnergieSamen. In 
Gelderland groeien we in 2025 naar een georganiseerde achterban van 50.000 
huishoudens (125.000 betrokken burgers). We zetten ons in voor een brede 
burgercampagne die de Gelderlander stimuleert actief deel te worden van de 
Gelderse energietransitie. 

 
Investering in de Energieke Samenleving 
 
De tientallen energie-coöperaties In Gelderland, verenigd in EnergieSamen Gelderland, 
pakken deze taken op. Dat kán niet zonder een stevige investering van Gelderse 
gemeenten, waterschappen en de provincie. De Gelderse burgers investeren vrijwillig 
duizenden uren in het leggen van het fundament, realisatie van concrete energieprojecten, 
vormgeven van energie-loketten, opleidingen en kennisdeling en het professionaliseren van 
hun organisaties. Zij vormen de kopgroep en zijn daarmee wegbereiders.  Wil het grote 
peloton aanhaken dan zal geïnvesteerd moeten worden in professionalisering, kennisdeling, 
communicatie en uitvoering.  
 
De Gelderse energie-coöperaties bieden, middels dit plan van aanpak, een 
samenhangende en wervende ambitie aan. Dat doen ze niet zonder voorwaarden. Dit 
plan is alleen uitvoerbaar als alle relevante partijen samen werken en de noodzakelijke 
financiële en organisatorische middelen beschikbaar komen.  Zo krijgt het peloton tempo 
en wordt de kopgroep aangejaagd om collectief in 2030 de 55% reductie van CO2-emissies 
te halen en het fundament te leggen voor de nóg grotere uitdaging: klimaatneutraal 
Gelderland 2050. 
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1. Gebouwde omgeving: verduurzamen van 900.000 Gelderse woningen 
 
In de regio’s bieden we aan expertise en kennisuitwisseling te versterken op het vlak van de 
Wijk van de Toekomst. In zeker vier van de zes Gelderse regio’s zullen coöperatief 
georganiseerde energieloketten (gebruik makend van de diensten van de coöperatie 
HOOM) concreet advies bieden aan huishoudens die met energiebesparing of duurzame 
energie aan de gang willen. Daarnaast biedt +31 Buurtwarmte een collectieve aanpak 
gericht op financiële en technische ontzorging van bewoners op basis van een 
gemeenschappelijk warmteplan. Een plan dat volledig aansluit bij de wijkgerichte 
warmteplannen van betrokken gemeenten.  
 
Door dit sámen met de participatie-coalitie vorm te geven bieden we de zorg en kwaliteit 
voor de sociaal/maatschappelijke processen die voor een wijktransitie voorwaardelijk zijn en 
ontwikkelen we samen met overheden antwoorden op de financieel/economische kansen 
én dilemma’s die aan een dergelijke collectieve investering gekoppeld zijn. Vormen van 
gebouw gebonden financiering, collectieve aanpak én ontzorging (bijvoorbeeld in de vorm 
van energiedienstenbedrijven) zijn daar onderdeel van. 

 
Taken lokaal en regionaal (domein van gemeenten en RESsen) 
 

 Coöperatie HOOM: Ondersteuning van bewonersreis op het gebied van 
energiebesparing in de eigen woning en duurzame opwek op eigen dak, uitgevoerd 
door (coöperatieve) energieloketten in minstens vier regio’s, en aansluiting met 
vrijwillige energie coaches in lokale energiecoöperaties.  

 +31 Buurtwarmte: Ondersteuning van wijkprocessen richting aardgasvrij, uitgevoerd 
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door getrainde wijkprocesbegeleiders, die werken in opdracht van lokale 
energiecoöperaties en bewonersinitiatieven.  

 
Taken provinciaal 
 

 Brugfunctie tussen de wijkprocessen en de verschillende kennis en leerprogramma’s 
zoals Wijk van de Toekomst (provincie), en landelijke Pilotwijken Aardgasvrij en de 
landelijke Participatie Coalitie op het gebied van aardgasvrije wijken. 

 Training, kennisdeling (werkplaats), expertpool en productontwikkeling. 
 Rol in provinciale ontwikkelprogramma’s op het gebied van business cases voor 

wijkprocessen, governance, financieringsmodellen (ESCO-constructies), 
garantstellingen en aanbestedingen, zodat de zaken die daarin ontwikkeld worden 
goed aansluiten op de vraagstukken en de casuïstiek in de wijkprocessen. 

 
Resultaten 
 
Bewoners zijn in staat gesteld om actief deel te nemen aan de veranderingen in hun 
woning en in infrastructuren in de gebouwde omgeving, en invloed uit te oefenen op de 
hele projectcyclus (initiatie, ontwikkeling, bouw en exploitatie). In 2025 is de meerderheid 
van de Gelderse wijken actief in een breed gedragen proces. In Gelderland is, met 
betrokkenheid van lokale partijen, op grote schaal financiële en technische ontzorging 
beschikbaar voor het verduurzamen van woningen. 
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2. Hernieuwbaar op land: minstens 4 TWh in 2030 
 
 

 
 
In de hoofdlijnen van het concept Klimaatakkoord is, voor de doelstelling van 49% CO2-
reductie in 2030 (Gelderland heeft met 55% een hogere ambitie, die ook in het 
Klimaatakkoord wordt genoemd) een ambitie van 35 TWh opwekking hernieuwbare 
energie op land opgenomen. De autonome groei (7 TWh in 2030, zoals zonnepanelen op 
eigen daken) staat daar nog los van. Naar aantal inwoners vertaald, komt dat neer op een 
extra opgave van 4 a 5 TWh Hernieuwbare energie op land in Gelderland. Goed 
vormgegeven regionale en lokale processen leiden ertoe dat minstens de helft van de 
opwekcapaciteit in lokaal eigenaarschap is, veelal in samenwerking met 
projectontwikkelaars en andere partners. 
 

EnergieSamen Gelderland pleit voor een samenhangende aanpak om deze opgave te 

  
Participatie: participatie is een belangrijk thema bij de totstandkoming van de RES. We streven naar zoveel 
mogelijk draagvlak, eigenaarschap en betrokkenheid van inwoners, bedrijven en andere relevante partijen, 
zowel in het planproces om te komen tot een RES als bij concrete duurzame energieprojecten. Ervaring 
leert dat dit draagvlak toe kan nemen indien projecten (ook) lokaal eigenaarschap hebben. De overheden 
hebben samen de ambitie dat tenminste de helft van de energieprojecten op deze wijze tot stand komen 
(handreiking regionale energiestrategie 2018).  
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realiseren, rekening houdend met de netcapaciteit. Dat betekent dat in veel gevallen het 
samen gaan van elektriciteitsopwekking met wind en zon wenselijk is. 1MWp zon kan 
straffeloos samen met 1 MWp wind worden aangesloten. Om de ordegrootte aan te geven: 
EnergieSamen denkt in eenheden van 2 molens van 5 MW en 10 ha. zon op één aansluiting. 
Niet als blauwdruk, maar als één van de mogelijke manieren om synergie tussen zon -en 
windenergie te stimuleren. Dat levert ca. 45 GWh duurzame elektriciteit per jaar op. 100 van 
dergelijke eenheden leveren de noodzakelijke opwekcapaciteit voor 2030 op. Om een 
beeld te geven van het rendement: Op zonnevelden is de overwaarde van 4.400 
Euro/jaar/ha. Voor grote windmolens is dat 70.000 Euro/jaar/windmolen. Per aansluiting 
biedt dat een jaarlijkse overwaarde (uitgaande van 6% rente op de kapitaalvoorziening) 
van een kleine 200.000 Euro. Door een zo groot mogelijk deel hiervan terug te laten vloeien 
naar de regio van de wind/zon-locatie en de gelden te herinvesteren in renderende 
duurzame projecten leveren we een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling van een 
regionale duurzame economie.  
 
Taken EnergieSamen Gelderland 
  

 Ondersteuning van deelname van bewoners in de ontwikkeling van grootschalige 
zon- en windprojecten. Provinciale uitvoering van de diensten die landelijk in 
Coöperatie EnergieSamen worden gebundeld (nu RESCOOPNL) in samenwerking 
met coöperatieve dienstenbedrijven en andere organisaties die ontwikkelen voor 
coöperatief eigendom (denk aan EDBR en Wiek-II). 

 In de geest van de aankomende Omgevingswet, in samenwerking met gemeenten 
en provincie, borgen dat energiecoöperaties een rol hebben in de omgevingsvisies. 
En in de aanloop daar naartoe dat zij een partner zijn in de Regionale Energie 
Strategieën (RESsen) en de uitvoeringsplannen die daaruit voortkomen.  

 Rol in provinciale (en landelijke) ontwikkelprogramma’s op het gebied van de 
ontwikkeling van business cases van (coöperatieve) windprojecten en grootschalige 
zonprojecten. 

 Versterking financieringsmogelijkheden (ontwikkelfonds) voor o.a. de coöperatieve 
wind- en zonneprojecten, aansluitend bij zowel het provinciaal- als landelijk 
ontwikkelfonds.  

 Het leveren van training, kennisdeling, expertpool en projectontwikkeling. 
 
Resultaten 
 

 Op korte termijn worden de meeste projecten in de pijplijn van de Gelderse energie-
coöperaties naar uitvoering gebracht. Het Gelders ontwikkelfonds wordt nog breder 
toegankelijk en bruikbaar voor de voor-ontwikkeling van grootschalig zon- en wind. 
Met vrijwel alle gemeenten (en RESsen) zijn werkafspraken gemaakt over lokaal 
bezit/exploitatie opwekcapaciteit wind en zon, vastgelegd in heldere 
overeenkomsten die deel zijn van de beleidscyclus en regelmatig worden bijgewerkt. 

 In 2030 minsten 2,5 TWh hernieuwbaar op land in handen van de lokale omgeving. In 
2025 is projectontwikkeling met energiecoöperaties in alle gemeenten in Gelderland 
de norm. Alle lokale energiecoöperaties zijn in staat hieraan, zelfstandig en/of in 
samenwerking met partners, te voldoen. 

 Bewoners zijn in staat gesteld om actief deel te nemen in de ontwikkeling van 
grootschalige wind en zonprojecten, en de groene stroom, de ontwikkelwinsten, en 
de rendementen blijven in de regio waarin deze projecten worden ontwikkeld.  
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3.  Regionale Energie Strategieën: Bij elke RES zijn de energiecoöperaties direct betrokken, 
zowel in sturing regionaal als in uitvoering van maatregelen lokaal 
 
In Gelderland zijn zes regio’s die een Regionale Energie Strategie (RES) ontwerpen: de 
Achterhoek, CleanTech Regio, de Noord-Veluwe, Food-Valley, Rivierenland en de regio 
Arnhem/Nijmegen. In een RES-regio werken overheden met maatschappelijke partners, 
netbeheerders, het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners, regionaal gedragen keuzes 
uit. Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit (tenminste 35 TWh landelijk), 
de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en 
energie-infrastructuur. Deze keuzes worden vertaald naar gebieden, projecten en naar de 
implementatie en uitvoering van die projecten. De focus in de RES ligt op de opgaven van 
de tafels Gebouwde omgeving en Elektriciteit. 
 
EnergieSamen Gelderland werkt, o.a. in nauwe afstemming met partners uit de Gelderse 
participatiecoalitie,  
  
Rol van EnergieSamen  
 

 Borgen deelname energiecoöperaties in governance, planning en uitvoering van 
stuurgroep en programma’s RESsen 

 Deelname is meer dan Ateliers en vergaderingen bijwonen door 
vertegenwoordigers.  Actieve terugkoppeling en wisselwerking met de achterban 
(coöperaties en initiatieven) is nodig om kansen voor initiatieven te benutten en 
kwaliteit te stimuleren.  

 Ondersteuning van lokale initiatieven in gebieden (witte vlekken) waar geen lokale 
energie coöperatie actief is (tot 100% dekking). 

 Monitoring van prestaties en resultaten Gelderse RESsen 
 Leerproces en capaciteitsversterking tussen de RESsen en specifiek de 

vertegenwoordigers van maatschappelijke partijen faciliteren  
 Versterking van samenwerking met andere GEA-partners, zodat de energietransitie in 

Gelderland versneld.  
 Training, werkplaats kennisdeling, expertpool en productontwikkeling verzorgen. 
 In het verlengde van deze rollen brengt EnergieSamen de ervaring en ontwikkeling in 

binnen de borgingscommissie en stuurgroep van het Gelders Energieakkoord 
 
Resultaten 
 
In elke regio is volwaardige deelname van maatschappelijke partijen verzekerd, specifiek 
de partijen die concreet bijdragen aan thema’s op het vlak van wijkgerichte 
energietransitie, hernieuwbaar op land en duurzame mobiliteit. Er wordt kennis tussen de 
maatschappelijke partijen gedeeld (ook tussen de RESsen).  
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4. Duurzame mobiliteit: versnelling van de transitie van automobiliteit naar coöperatieve 
elektrische deelauto’s, slimme en coöperatieve oplaadstructuur 
 
Binnen het brede werkveld van mobiliteit zijn energiecoöperaties vooral actief op 
elektrische deelmobiliteit en laadinfrastructuur. Dat onderwerp krijgt specifiek in Gelderland, 
vanuit het Gelders Energieakkoord, aandacht.  
 
Rol van EnergieSamen Gelderland 
 

 Ondersteuning van deelname van bewoners in de ontwikkeling van integrale 
projecten op het gebied van elektrisch rijden, (slimme) laadinfrastructuur, duurzame 
opwek en netbalancering. Provinciale uitvoering van de diensten die landelijk in 
Coöperatie EnergieSamen worden gebundeld. Vanuit EnergieSamen Gelderland 
wordt concreet bijdrage geleverd aan de realisatie van een samenhangende 
uitvoering met 1000 elektrische deelauto’s in Gelderland om vervolgens door te 
stappen naar een marktaanpak. 

 Ondersteuning van deelname van bewoners in elektrische autodeel-projecten. 
Provinciale uitvoering van de diensten die landelijk in Coöperatie EnergieSamen 
worden gebundeld. .  

 Rol in provinciale (en landelijke) ontwikkelprogramma’s rond duurzame mobiliteit, 
slimme laadpleinen, mobiliteitshubs en autonoom rijden. EnergieSamen Gelderland 
werkt met haar deelnemende lokale en regionale coöperaties plannen uit voor een 
coöperatieve laadstructuur. 

 Bieden van training, kennisdeling, expertpool en productontwikkeling op deze 
thematiek. 

 
Resultaten 
 
Bewoners zijn in staat gesteld om actief deel te nemen in de ontwikkeling en de uitvoering 
van duurzame (deel)mobiliteit. In 2025 is ontwikkeling van duurzame (deel)mobiliteit met 
energiecoöperaties in alle gemeenten in Gelderland de norm.   
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5. Gelders Energieakkoord, volwaardige deelname en ondersteuning programmatafel 
Hernieuwbaar op Land 
 
De Gelderse energiecoöperaties zijn deel van het Gelders Energieakkoord. Dat betekent 
dat ze in de verschillende overleggen (van borgingscommissie tot de tafels) en 
bijeenkomsten actief deelnemen met als inzet concrete uitvoering op de relevante 
beleidsterreinen. EnergieSamen Gelderland zal ook in de volgende fase van het GEA, met 
haar achterban, deze rol op zich nemen en op deze wijze de ‘energieke samenleving’ in 
het GEA vertegenwoordigen. Op onderwerpen ‘gebouwde omgeving’, ‘mobiliteit’ en 
‘hernieuwbaar op land’ zet EnergieSamen Gelderland, met directe betrokkenheid van haar 
leden, zich specifiek inzet concrete resultaten te bereiken. 
 
EnergieSamen Gelderland ‘trekt’ de programmatafel Hernieuwbaar op Land 
 
Samen met vertegenwoordigers vanuit de RESsen, ontwikkelaars en investeerders in 
duurzame energie, vertegenwoordigers vanuit natuur- en milieuorganisaties, de provincie, 
netbeheerder en andere sleutelspelers zal een GEA programmatafel ‘Hernieuwbaar op 
Land’ de taak oppakken de ontwikkeling van hernieuwbaar op land in Gelderland, in lijn 
met de 55% CO2-reductiedoelstelling, te overzien en vanuit gezamenlijke activiteiten te 
ondersteunen. EnergieSamen Gelderland trekt voor het Gelders Energieakkoord en samen 
met de betrokken sleutelpartijen deze programmatafel en neemt in die rol ook deel in het 
programmateam (waar de trekkers van programmatafels gezamenlijk kennis uitwisselen). 
Daarmee staat EnergieSamen Gelderland ook ten dienste van de noodzakelijke 
‘gezamenlijkheid’. Dit gebeurt op voorwaarde dat vanuit de samenwerkende partijen in het 
GEA de noodzakelijke middelen (0.6 fte als minimum voor deze taak) worden vrijgemaakt. 
 
Resultaten 
 

 Goed gezamenlijk inzicht/overzicht van de concrete uitdagingen in de zes RESsen en 
acties die nodig zijn om de bijdrage van Gelderland aan de landelijke doelen 
Hernieuwbaar op Land (aangevuld op de 55% doelstelling in 2030) te halen. 

 Een Gelderland dekkend instrumentarium op alle vlakken van de ontwikkeling 
Hernieuwbaar op Land, zoals heldere ruimtelijke kaders, borging van 
burgerparticipatie, ontwikkelfondsen, scholing en verbinding met 
ontwikkelcapaciteit/kennis elders in het land. 

 Transparante en up-to-date monitor van alle plannen (in ontwerp, planning, 
ontwikkeling en uitvoering). 

 Concrete gezamenlijke planvorming gericht op voldoende netcapaciteit en 
optimalisatie samenhang tussen verschillende energiebronnen, zoals de koppeling 
aansluitingen wind en zon. 

 Voor specifieke onderwerpen die ontwikkeling/uitwerking behoeven gezamenlijke 
voorstellen uitwerken naar uitvoering, waarmee de brede ontwikkeling van 
hernieuwbaar op land in Gelderland versterkt wordt. 

 Goed gekoppeld aan de opgaven van de RESsen (en daarbinnen de gemeenten) 
een ondersteuningsaanbod vormgegeven waarmee de meest voorkomende 
vragen, dilemma’s en weerstanden beantwoord kunnen worden.  
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6. De brede burgercampagne 
 
Actieve betrokkenheid bij lokale en regionale duurzame 
projecten is de meest constructieve bijdrage aan 
draagvlak voor de Gelderse energietransitie. In elke 
gemeente is in 2025 een sterke energiecoöperatie die 
met gemeente en bedrijfsleven samen werkt en 
waardoor burgers geactiveerd en betrokken blijven in 
concrete maatregelen. Met de straat, de buurt of het 
dorp en de stad. Via energieloketten, 
voorlichtingsavonden, brede crowdfunding voor wind- 
en zonneprojecten. Door betrokkenheid van jongeren te 
organiseren, in het onderwijs te investeren. En door 
programma’s vorm te geven die zich richten op 
bewoners die nu ondervertegenwoordigd zijn in de samenwerking en uitvoering van de 
Gelderse energietransitie. Inclusiviteit is uitgangpunt.  Met als motto dat iedereen deel van 
de oplossing kan zijn. Laagdrempelig, positief en collectief. 
 
Rol van EnergieSamen Gelderland 
 
EnergieSamen Gelderland zet met haar achterban, partners uit de Gelderse 
participatiecoalitie, betrokken gemeenten, regio’s en provincie een meerjarige 
burgercampagne op waarin vrijwel alle burgers (iedereen) bereikt worden. Dat gebeurt via 
generieke campagnes met massa-mediale elementen, en via specifieke campagnes per 
gemeente en wijk of dorp, met specifieke en op maat gemaakte communicatieve 
producten. Het gaat zowel om het vergroten van deelname aan een lokale 
energiecoöperatie (eenmaal betrokken bij de energie-coöperatie is een vervolg 
eenvoudiger, het biedt continuïteit), actieve betrokkenheid in wijkprocessen, bij projecten 
gericht op duurzame energie en duurzame mobiliteit én brede bewustwording gericht op 
gedrag en houding. 
 
Resultaat 
 
Streven is een groei van de huidige ruim 10.000 aangesloten huishoudens naar ruim 50.000 
aangesloten huishouden in 2025 (een huishouden is een logische eenheid voor 
energiecoöperaties). In totaal gaat het dan om ongeveer 125.000 direct betrokken burgers. 
Via deze burgers en via de massa-media worden de overige Gelderlanders bereikt. Een 
jongerencampagne vormt deel van deze brede burgercampagne die aanvullend is op de 
landelijke consumentencampagne gericht op de burger als consument. De Gelderse 
campagne spreekt burgers ook aan als prosument.  
 
Vanuit de campagne, die in elke gemeente bereik biedt tot aan de individuele bewoners 
toe, wordt actieve betrokkenheid, draagvlak en bewustwording gerealiseerd die aansluit bij 
de totstandkoming van de wijkgerichte warmteplannen per gemeente (2021) en de 
opgave van de RESsen (focus op hernieuwbaar op land). Onderdeel van de campagne is 
bewustwording gericht op gedrag en houding waarbij bewoners en bedrijven gestimuleerd 
worden om de concrete maatregelen te nemen die direct leiden tot energiebesparing. De 
campagne is gericht op álle Gelderlanders met aandacht voor Gelderlanders die in de 
energietransitie tot op heden onvoldoende betrokken zijn geraakt. 
 

 
Een nieuw speelveld vraagt andere doelen en regels 


