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Inhoudsopgave presentatie 

1. Energietransitie: besparing, opwekking , ruimte 

2. AGEM, stand van zaken 

3. Programma Zon op Erf 
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De urgente agenda 
Klimaatverandering tegengaan. Hoge maatschappelijke prioriteit.  

Klimaatconferentie Parijs. 

 

Urgenda-uitspraak: 

• De staat moet stappen zetten  

• Iedereen moet stappen zetten! (wij allemaal)  
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Energiebesparing 
(uit uitvoeringsprogramma energietransitie Achterhoek: energieneutraal in 2030) 

• Volgens LAP in 2030 besparing 20% elektriciteit en 
40% op gas 

• Gasverbruik 50/50 bedrijfsleven/huishoudens  
• Voor besparing op gas gasvervangers noodzakelijk: 

elektrisch verwarmen 
• Daarvoor extra opwek elektriciteit nodig 
• Elektriciteitsverbruik 70/30 bedrijfsleven/huishoudens  
• Besparing elektriciteit: ook  
     zonnepanelen huishoudens 
• Voor energieneutraal:  
     besparing 55% gas nodig. 
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Opwekking 
(uit uitvoeringsprogramma energietransitie Achterhoek : energieneutraal in 2030) 

• 120 grote windmolens (naast de 14 bestaande) en 

• 1000 zonnestroominstallaties op bedrijfsdaken en 

• 350 zonneparken (veldopstellingen, waarvan bijv. 
300 Zon op Erf projecten, met een totaal 
grondoppervlak van 415 ha, 0,3% van A’hoek) en 

• 70 biomassaketels en  

• 30 biovergistingsinstallaties  

 

(Mix kan veranderd worden) 
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Indicatie investeringen (Achterhoek) 
(dit zijn zeer globale schattingen) 

• Totale investering opwekking ca. €1 miljard 

• Plus: 

– Zonnepanelen en besparing woningen  €1,3 - … mld 

– Bedrijven € …. mld 

– Energieopslag, aanpassing energie-infrastructuur en smart 
grids  daarvoor goede energiemix van belang.  €.. mld 

• Totale kosten energietransitie >€ 4? miljard 
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Ruimtelijke inpassing 

        
Ruimtebeslag is : 

• 1 tot enkele % van de oppervlakte 

• Veel is dubbelgebruik (daken) 

• Netto ruimtebeslag van windmolens is gering 

 

Aanpassing van omgevingsbeleid/bestemmingsplannen e.d. nodig. 
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Wat is AGEM?   

• De AGEM is voor en door burgers, organisaties en bedrijven in de 
Achterhoek. 

• De AGEM heeft een onafhankelijke positie, en werkt samen met 
Achterhoekse bedrijven. 

• Drie peilers:  

• opwekking  

• besparing (nauwe samenwerking met verduurSaam energieloket - Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen) 

• energielevering  
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Hoe financieren we AGEM?  

• De gemeentes leveren een startkapitaal 

• EUR 3 per inwoner gespreid en aflopend over 5 jaar (2012-2016) (in 2016  
laatste bijdrage: EUR 0,20 per inwoner) 

• AGEM zet daarmee een bedrijf op 

– Het startkapitaal wordt terugverdiend 

– Eventuele winst gaat naar projecten duurzame energie 

• Het geld is dus geen subsidie voor projecten of programma’s: het is 
revolverend kapitaal 

• Waarom doet de overheid dit: 

– Oplossen van “marktimperfectie”, anders duurt het te lang 

– Revolverend financieren is een efficiënte aanpak 

– De overheid vind de energietransitie van groot belang voor de 
Achterhoek 
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Energielevering 

We leveren Achterhoekse stroom. 
 

Fase 1: Groene stroom (met GVO’s) uit de Achterhoek van 
bestaande projecten. 

 

Fase 2: nieuwe projecten: zon, wind, bio, water. 
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Energielevering 
Hoe zorgen we voor Achterhoekse energie 

Garanties van oorsprong (GVO’s) uit de Achterhoek. 

• Stortstroom uit Zelhem 

• Sporthal gemeente Bronckhorst - zonnepanelen 

• Biologische boer Kraanswijk in Groenlo 

• Mestvergisting Prinsen Haarlo 

• Windmolenpark in Netterden/Azewijn 

• Zonnestroomprojecten o.a. Borculo, Wichmond 
(wordt vervolgd) 
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Bedrijfsleven gelooft in AGEM 

Klanten           
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Partner-programma 

Sinds 2014 een duurzaam aanbod van zonnepanelen 
voor woningen, in samenwerking met de 
Achterhoekse woningcorporaties en ADV.  

De klant kan kiezen tussen verschillende Achterhoekse 
installateurs! 

 

AGEM biedt onafhankelijke informatie en verlaagt de 
drempel.  

Speciale acties. 

Afbetaling panelen via de energierekening in 
voorbereiding (via duurzaamheidslening). 

 

Later wordt dit uitgebreid met andere producten. 
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Projecten duurzame energie 

Ruim 30 mogelijke locaties nu in behandeling samen met gemeenten, 
dorpsraden en ondernemers.  
Voorbeelden zonnestroom: 

Bronckhorst, Zieuwent, Groenlo, Vragender, A18, Vorden, Zelhem, … 

 

Samenwerking met diverse lokale initiatieven o.a. Berkelland Energie, 
Vragender Duurzaam, Geesteren, Beltrum, BOEN. 

 

Samenwerking met windpark in Netterden (en den Tol?). 

Nieuwe windparken in voorbereiding. 
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Opwekking zonnestroom 
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+ 5 tot 10 nieuwe middelgrote zonnestroomprojecten in 2016 



 Windpark Netterden: aanbieding 

obligatielening en windstroom “met AGEM” 
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Rol AGEM Projectontwikkeling 

Nu in de praktijk 
• Opzetten en begeleiden projecten voor opwekking duurzame 

energie 
• Focus op zonne-energie 
• Begeleiden lokale energiecoöperaties:  
 projectbegeleiding postcoderoosproject 
• Regionaal expertisecentrum/aanjaagfunctie 
 
Toekomst 
• Ontwikkeling projecten windenergie (vanaf nu!) 
• Actief zoeken van geschikte daken en gronden voor 

zonnestroomprojecten en windmolens  
• Ontwikkeling biomassa met externe partners 
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Zon op Erf: 
750 zonneboerderijen: 

een  decentraal 
zonnenetwerk van 750 
MW als alternatief voor 
een centrale op fossiele 

energie 
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Gefaseerde aanpak Zon op Erf 

1. De eerste initiatieven doorrekenen 

2. Eerste tranche (pilot) van ca. tien projecten 
uitvoeren (2016) (EUR 10 mln.) 

3. Tweede tranche van 40 projecten (EUR 40 mln.) 

4. Volgende tranche(s), tot ca. EUR 600 mln. 
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Dank u wel en succes met uw rol in 
de transitie 
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