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1. Welkom en aftrap door wethouder Erik van Beurden
De wethouder heet iedereen welkom en licht de aanleiding voor de bijeenkomst toe. Het
Energieakkoord Leusden is in 2014 gesloten door partijen. De wethouder heeft Ronald Schilt
van Merosch gevraagd om een rondje te doen langs betrokkenen bij het Energieakkoord of
een Energiecoöperatie te doen.
De gemeente financiert de eerste 3 jaar van het Energieakkoord. De doelstelling die destijds
is opgenomen in het akkoord lijkt ingehaald door de ontwikkelingen, zoals het Klimaatakkoord
in Parijs en de Duurzaamheidagenda Leusden.
Doel van de bijeenkomst is dat de bevindingen en aanbevelingen van het rondje langs de
velden wordt gepresenteerd en dat daarna het gesprek kan plaatsvinden met de deelnemers
over de Next step.
2. Presentatie door Ronald Schilt van Merosch
Zie bijlage presentatie.
3. Samenvatting van het gesprek
Hieronder volgt een samenvatting van het gesprek en de reacties per onderwerp.
Samenwerking
Bij de NOM-renovatie van de Hamershof is er chemie tussen de partijen, dit droeg bij aan de
succesvolle samenwerking tussen VVE, Ik wil Watt en andere betrokkenen. Er zijn ook
andere voorbeelden van succesvolle samenwerking, maar er zijn ook voorbeelden waar dit
minder goed uit de verf komt. De verwachtingen zijn niet altijd zo duidelijk naar elkaar, dit
moet duidelijker worden gemaakt.
De samenwerking lijkt vooral organisch te zijn ontstaan. In de toekomst meer planmatig
aanpakken en partners erbij halen om betrokkenheid en verantwoordelijkheid verhogen.
Er is kennis en kunde bij de projectleiders van IWW, DGB en VH. Er is meer samenwerking
mogelijk. Er moet stabiliteit worden gecreëerd.
Het platform is de afgelopen periode gemist.
Financiering
Inzet is om een werkvorm te vinden, zodat dit minder afhankelijk wordt van de gemeente. Dit
gesprek wordt tijdig gestart vanuit de gemeente. Een financieringsmodel vanuit partijen vraagt
om planmatige aanpak en concrete doelstellingen.
Sommige deelnemers vanuit het bedrijfsleven geven aan dat er wel een verdienmodel uit te
halen is. Het heeft tijd nodig om een verdienmodel uit te ontwikkelen en het kost geld om te
enthousiasmeren. NOM Hamershof is al 4 jaar bezig. Er is een onafhankelijk projectleider /
makelaar nodig om projecten te trekken. Een vergoeding voor de ontwikkeling (ontwikkelfee)
is mogelijkheid als er geld uitkomt.
De banken laten het op dit moment nog afweten als het gaat om financieringsconstructies.
NOM-renovaties vragen om grote investeringen.
De gemeente heeft het Fonds voor de duurzaamheidsleningen vergroot.

Betrokkenheid Inwoners / achterban
De burger wordt nu niet genoemd in de presentatie. In Leusden zijn er initiatieven zoals ‘van
onder op’. De burger moet een actieve rol hebben, zoals nu bij Alandsbeek. Er zou
coöperatief gedacht moeten worden.
Bij het Nieuwe Inzamelen wordt de inwoner geactiveerd om zo min restafval over te houden,
inwoners zien dit als spelletje. Een dergelijke aanpak kan ook succesvol zijn bij energie.
Rechtsvorm
Bij de oprichting van IWW is gekozen voor een stichting en niet voor een coöperatie. Dit is
volgens sommige deelnemers een weeffout. Met een coöperatiemodel maak je mensen
verantwoordelijk en creëer je betrokkenheid bij de achterban / de leden. Er zijn voorbeelden
van coöperatieve bedrijven. Andere deelnemers zien bezwaren tegen een coöperatiemodel.
De vraag is of we voor een structuuraanpassing gaan of niet. Wat kunnen we leren van het
huidige akkoord? De (rechts)vorm zou de inhoud moeten volgen. Een keus voor een
rechtsvorm moet niet voorop staan bij de doorontwikkeling van de Next step.
Ambitie
Een deelnemer vraagt of er niet een aansprekender ambitie neergelegd kan worden
bijvoorbeeld om binnen 10 jaar de duurzaamste gemeente van Nederland te worden, zie
gemeente Lochem. Betrek bedrijven, kerken, sportverenigingen, coöperaties actief. Maak een
koppeling met Pon voor duurzame mobiliteit. Haal creativiteit bij elkaar. Het betreft een
duurzame opdracht met een sociale dimensie. Creëer startmomenten b.v. door een fonds
voor duurzame initiatieven. Leg een aansprekende ambitie neer en communiceer daar
frequent en goed over. Een suggestie van een deelnemer is ‘Leusden gaat los! Van het gas
af.’
Deskundigheid
Agrarische bedrijven worstelen met de vraag: ‘Wat is het beste advies? Waar kies je voor en
wat levert het op? Mogelijk kan deskundigheid worden verzameld in een coöperatie.
Veel bereikt
Er is afgelopen periode resultaat bereikt met een niet homogene groep. De
bestuurswisselingen zijn rustig verlopen. IWW heeft al veel gedaan en bereikt met de
Energieweek en vorig jaar met de sportverenigingen. Er wordt een oproep gedaan om ook
vanuit de gemeente met een goed plan te komen. Tegelijk geeft de gemeente, aan in cocreatie tot een vernieuwing van het energieakkoord te willen komen en niet met een pasklaar
plan te willen komen.
Next Step
Er is een ruw werkplaatje neergezet, dit is een eerste aanzet. Sommige reacties staan van
elkaar af. We staan met elkaar aan de lat om met een nieuwe vorm te komen voor het
vervolg. Op basis van een bestuursopdracht kan de wethouder terug naar de politiek voor
draagvlak voor een Energieakkoord 2.0, aangezien dit niet in het Coalitieakkoord is
opgenomen. Tegelijkertijd constateren de aanwezigen dat de Energieloket functie en de
inspanningen van Ik wil Watt naar particulieren en partners een waardevolle bijdrage leveren
aan de energietransitie en dat we ondertussen de winkel open willen houden.
Afspraken
De volgende bijeenkomst is woensdag 22 maart om 19.30 uur in het gemeentehuis. Dan
wordt er een podium geboden aan deelnemers, of combinatie van deelnemers, voor concrete
plannen die invulling geven aan het Energieakkoord 1.0 en/of een doorkijk geven naar het
Energieakkoord 2.0. De gemeente zal dan ook aangeven hoe vanuit het college aan gekeken
wordt tegen een Energieakkoord 2.0.

