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Geachte mevrouw Tiemens, 

Wij, een groep bewoners uit de Nijmeegse straten Witsenburgselaan, Antillenweg, Surinameweg en 

Curaçaoweg, hebben het initiatief genomen te onderzoeken in hoeverre oprichting van een 

energiecoöperatie haalbaar en vervolgens levensvatbaar is. Deze energiecoöperatie wil zonnepanelen 

installeren en exploiteren op een nader te bepalen pand (binnen de zogenaamde postcoderoos) ten 

behoeve van de bewoners uit genoemde straten, die hiertoe gevraagd worden deel te nemen en te 

investeren. 

Gelijktijdig met ons onderzoek, bleek dat het bestuur van de Nijmeegse Scholengemeenschap 

Groenewoud, een aanbod deed om het dak van het in aanbouw zijnde scholenpand beschikbaar te 

stellen voor een dergelijk initiatieven. Een toevallige en positieve samenloop van omstandigheden. 

Ons onderzoek werd ondersteund door de kennis en kunde van de heren Rob van den Broek en Huub 

Biezeman, die binnen het kader van Power2Nijmegen belast zijn met een meer algemeen onderzoek 

“Haalbaarheidsonderzoek PV op Nijmeegse bedrijfsdaken”. Wij hebben deze samenwerking als prettig 

en opbouwend ervaren. 

Na uitgebreide discussies, zowel intern als met beide heren, is vastgesteld dat het oprichten van een 

energiecoöperatie op dit moment voor onze wijk niet haalbaar is.  

Hiertoe hebben we de volgende argumenten: 

- Het inrichten van een energiecoöperatie is complex en omvangrijk, zowel juridisch als 

administratief/financieel. De organisatie zou bestuurd worden door vrijwillige wijkbewoners. 

Wij menen dat de verantwoordelijkheid die deze bestuurders zouden krijgen te groot wordt om 

dit als haalbaar te benoemen. 

- Dezelfde complexiteit zien wij ook als een risico voor de continuïteit van het bestuur van de 

organisatie. Wij zien potentieel bestuursproblemen ontstaan, zodra leden uit het bestuur 

vervangen zouden moeten worden. Wij vrezen dat er dan onvoldoende animo is om de 

bestuursverantwoordelijkheid over te nemen. 

- Naast de ideologische duurzaamheidsaspecten waarmee bewoners uitgenodigd worden om 

coöperatielid te worden, zullen er ook (minimale) financiële voordelen moeten zijn. Uit de 

gepresenteerde berekeningen, is niet gebleken hoe deze er momenteel uitzien en hoeverre 

deze er in de toekomst zijn.  Zodra de financiële werkelijkheid afwijkt van de voorgespiegelde 



financiële voordelen, zal de wijkbewoner-bestuurder hierop worden aangesproken. Geen 

aanlokkelijk perspectief.  

We hebben als initiatiefgroep nagedacht over de wijze waarop een dergelijk initiatief kansrijker zou 

kunnen worden. Onderstaand volgen onze ideeën hierover. 

Onder welke omstandigheden overwegen wij onze beslissing te herzien?  

- Wij zien zeker mogelijkheden zodra er een koepelorganisatie zou bestaan, die daaronder 

functionerende Nijmeegse coöperatie(s) actief kan ondersteunen bij de oprichting, inrichting, 

marketing en exploitatie van het burgerinitiatief. 

- Deze koepel moet voldoende professionele capaciteit bevatten waarmee het gemis aan 

adequate kwaliteit en capaciteit binnen coöperatie(s) kan worden gecompenseerd. 

- De koepel, haar leden en activiteiten, moet volledig transparant zijn en een laagdrempelig 

aanspreekpunt voor alle leden en de coöperaties.  

- De koepel kent alle gebouwen die in potentie geschikt zijn voor plaatsing van zonnepanelen en  

voert onderhandelingen met de eigenaren van deze panden. 

- De koepel onderhandelt met externe partijen zoals energieleveranciers, installatiebureaus, etc. 

en sluit hiermee contracten af. 

Deze koepel zou volgens twee verschillende modellen kunnen functioneren. 

Opzet 1. De koepel werkt actief en reactief 

a) Vanuit de koepel worden groepen burgers (verenigingen, wijken, etc.) gestimuleerd om een 

energiecoöperatie op te richten.  

b) De koepel heeft transparante informatie over kosten en opbrengsten, kent beschikbare daken, 

heeft overeenkomsten met energieleveranciers en installatiebureau en heeft marketing 

middelen.  

c) Alle noodzakelijke procedures en administratieve processen zijn voorbereid en beschikbaar, 

zodat het burgerinitiatief (de energiecoöperatie) weet dat ze van begin tot eind worden 

ondersteund.  

 

  



Opzet 2. De koepel werkt pro-actief en actief 

a) De koepel inventariseert mogelijke daken, sluit principeovereenkomsten af met dakeigenaren, 

installatiebureaus en een energieleverancier.  

b) De koepel organiseert een Nijmegen brede marketingcampagne om burgers te 

enthousiasmeren te investeren in zonnepanelen op een ander dak. De voor- en nadelen zijn 

helder.  

c) Er is een algemene aanmeldmogelijkheid waar Nijmegenaren kunnen aangeven belangstelling te 

hebben. Bij een bepaald aantal aanmeldingen (afhankelijk van de beschikbare daken) binnen 

een postcodegebied, richt de koepel een energiecoöperatie op, waarin alle aangemelde burgers 

deelnemers worden.  

d) Voor ieder dak is er dus een coöperatie. Bijvoorbeeld Energiecoöperatie 6524 NSG-

zonnepanelen. De koepel organiseert en bestuurt de coöperaties.   

 

Als er voor een van deze mogelijkheden wordt gekozen, dan is het inrichten van een dergelijke koepel 

geen sinecure. Samenwerking zou dan ook gezocht moeten worden met een (bij voorkeur Nijmeegse) 

organisatie, die ervaring heeft op het gebied van energiebeheer en burgerparticipatie. De gemeente zou 

het initiatief kunnen nemen om een juiste partner hiervoor te zoeken en deze kunnen stimuleren en 

ondersteunen deze opzet over te nemen en in te richten.  

Uiteraard zijn wij gaarne bereid om ons idee verder toe te lichten en over de opzet en eventuele 

invulling mee te denken. 

 

Met vriendelijke groet, 

De initiatiefgroep Energiecoöperatie   Correspondentiegegevens: 
Bart Mom,      Surinameweg 8, 6524 SX Nijmegen 
Theo Geurts,      jorritsma@fomundo.nl 
Michael Polman, 
Joris Olde Rikkert 
Friso Jorritsma  


