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Voorwoord Herman Wijffels – ambassadeur HE

Hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering
aan de universiteit ven Utrecht en inwoner van onze gemeente.

We staan aan het begin van een ontwikkeling waarin mensen
elkaar weer opzoeken en in eigen beheer zaken regelen om
minder afhankelijk te worden van grote partijen. In plaats van
een wereld waarin het individualisme centraal staat willen veel
mensen zich weer verbinden met collectieven. Het bezit van
spullen/eigendom wordt minder belangrijk en we zien allerlei
initiatieven gericht op het ruilen en delen van spullen. Er wordt
gebruik gemaakt van nieuwe technologie om dat te realiseren. Zo zijn we op weg naar een
duurzame deeleconomie.

Een energiecoöperatie als Heuvelrug Energie is een mooi voorbeeld van de manier waarop
mensen op lokaal niveau vorm geven aan zo'n duurzame deeleconomie. Er wordt gebruik
gemaakt van innovatieve methoden om energie te besparen, waarmee we niet alleen het
gebruik van fossiele energie kunnen terugdringen, maar ook in staat zijn het wooncomfort te
vergroten en de energielasten te verlagen. Ook wordt er gebruik gemaakt van mogelijkheden
om lokaal duurzame energie op te wekken.

Door samen te werken met andere lokale en regionale partijen zijn energiecoöperaties in staat
om alle mogelijkheden effectief te benutten. Daarmee staat Heuvelrug Energie ook voor de
sociale ontwikkeling naar een duurzame toekomst die ik van harte steun.

Herman Wijffels, april 2014.
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1. Inleiding

Als bestuur van de Coöperatieve Vereniging Heuvelrug Energie (HE) zijn we er trots op u hierbij
het eerste jaarverslag te mogen presenteren. Het markeert de start van onze bijdrage aan de
transitie naar een duurzame energievoorziening door de bewoners en allen die verbonden zijn
met onze mooie gemeente.

De Coöperatieve Vereniging Heuvelrug Energie (HE) is een ledencoöperatie van, voor en door
de gemeenschap in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dit betreft particuliere inwoners
(huurders en woningeigenaren), bedrijven, scholen en lokaal gevestigde instellingen, allen in de
rol van energieverbruikers.
Met onze inzet willen we de energietransitie versnellen. Onze missie luidt:

Samen gebruiken alle huishoudens in onze gemeente naar schatting € 44 miljoen per jaar
(22.000 huishoudens x gemiddeld € 2.000) aan energie. We willen het geld wat we jaarlijks aan
energie uitgeven de komende jaren stap-voor-stap gebruiken voor (lokale) investeringen in
energiebesparing en –opwekking. We dragen dan niet alleen bij aan een gezond klimaat en
kostenbeheersing, maar ook aan de lokale werkgelegenheid en sociale cohesie.

We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met partijen die een vergelijkbare doelstelling
hebben, en mee op reis willen. We brengen partijen bij elkaar, initiëren en realiseren projecten.
We werken bottom-up: we luisteren naar de behoeften van onze leden, bundelen hun vraag en
zoeken naar een passend aanbod van marktpartijen. En wanneer een passend aanbod nog niet
bestaat, stimuleert HE de (soms innovatieve) ontwikkeling daarvan bij aanbieders. Hierbij
hebben we steeds een voorkeur voor lokale, of eventueel regionale marktpartijen.

Samen halen we de toekomst naar voren. En ook een verre reis begint met een eerste stap.

Aan de oprichting van HE is een voorbereidingsperiode voorafgegaan waarin met een brede
groep van bewoners is gesproken over het organiseren van de energietransitie (overstap naar
duurzame energie en efficiënter energieverbruik) vanuit een lokale energiecoöperatie. Het
initiatief is voor het eerst gelanceerd tijdens het door de gemeente Utrechtse Heuvelrug
georganiseerde Klimaatevent ‘Utrechtse Heuvelrug Klimaatneutraal 2035’ op 15 juni 2012.
Tijdens de druk bezochte workshop en op de druk bezochte stand werd er volop gediscussieerd
over de lokale energietransitie en een eigen lokale energiecoöperatie. Dit was ook het moment
waarop de website live ging. Zo’n 20 vrijwilligers waren op dat moment actief bezig met alle
voorbereidingen die er toe hebben geleid dat op 5 juli 2012 de Coöperatie Heuvelrug Energie
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U.A. bij de notaris is opgericht. Vervolgens zijn we gestart met de voorbereiding van een pilot
voor energielevering, waarvoor eind oktober 2012 de officiële aftrap werd gegeven en die we
kort daarna weer hebben gestopt. De lessen uit die pilot hebben we meegenomen in de
ontwikkeling van een jaarplan voor 2014, waar het bestuur en vertegenwoordigers uit de
werkgroepen van HE in de tweede helft van 2013 aan hebben gewerkt. In dat jaarplan zijn ook
activiteiten opgenomen op het gebied van energiebesparing, energielevering,
energiemanagement en communicatie en marketing. Ondertussen hebben we de
samenwerking gezocht met lokale installateurs voor een zonnepanelenaanbod met een
aantrekkelijke prijs-kwaliteit verhouding, die we via onze website, markten en energiecafé’s
aan particuliere huiseigenaren hebben aangeboden.

Dit alles is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de lokale Rabobank.

In hoofdstuk 2 van dit jaarverslag beschrijven we de organisatiestructuur van HE. Een overzicht
van onze activiteiten in 2012-2013 is opgenomen in hoofdstukken 3 tot en met 7 van dit
jaarverslag. De in dit jaarverslag opgenomen balans, winst- en verliesrekening en toelichting
zijn ontleend aan de jaarrekening 2012 -2013 van Coöperatie Heuvelrug Energie U.A. per 31
december 2013.
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2. Organisatie

Onze organisatiestructuur weergegeven in onderstaande afbeelding

Figuur 1. één missie, vijf werkgroepen.

Het bestuur fungeert sinds de oprichting op 5 juli 2012 in deze eerste periode als
oprichtingsbestuur en bestaat uit:

Theo Land,
Voorzitter, Leersum

Pieter Ruigewaard,
Secretaris, Leersum

Jeroen Susijn,
Penningmeester,

Maarn
(tot 1-12-2013)

Pieter Nijman,
algemeen lid,

Leersum
(tot 1-2-2014)
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Naast het bestuur hebben we vijf werkgroepen, die op gecoördineerde wijze werken aan
gezamenlijke doel: opwekking, energie inkopen, energie besparen, energie management en
communicatie, marketing en ledenwerving. De leden van het bestuur en vertegenwoordigers
uit de werkgroepen komen eens in de zes weken als strategiegroep bijeen om het opstellen van
het jaarplan en de gemaakte vorderingen te bespreken. Het HE bestuur is uiteindelijk
eindverantwoordelijk.

Grada Böcker, algemeen
lid, Maarn

(vanaf 1-11-2012)

Jeroen Hinfelaar,
algemeen lid,
Amerongen

(vanaf 1-2-2014)

Huib de Vriend,
Driebergen,

Penningmeester
(vanaf 1-12-2013)
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3. Aandacht in lokale media - Communicatie en marketing

3.1. HE presenteert zich aan de buitenwereld

In het voorjaar van 2012 borrelt en bruist het op de Heuvelrug. Heuvelrug Energie (HE), de
lokale energie coöperatie, gaat van start. Wat begon als een initiatief van circa 20
initiatiefnemers wordt zichtbaar.

Op 15 juni 2012 organiseert de gemeente het Klimaatevent “Utrechtse Heuvelrug
Klimaatneutraal 2035”. HE presenteert zich een maand voor haar oprichting voor het eerst aan
het publiek met een stand en in een workshop, die wordt bezocht door zo’n 50
belangstellenden. Het zaaltje zit bomvol!

In de workshop wordt met de aanwezigen gesproken over de waarden die zij belangrijk vinden
voor een lokale energiecoöperatie. Meest genoemd worden betrouwbaarheid, transparantie,
het ontbreken van een winstoogmerk en het lokale en coöperatieve karakter (samen).
In een open en energieke discussie wordt verder gesproken over de plannen van HE in relatie
tot lokale energieopwekking en de energiemix, het businessplan, samenwerking met andere
energiecoöperaties, de leveringsgarantie, de rol van de gemeente en advies aan de leden. Veel
deelnemers reageren enthousiast op het initiatief.

Jeroen Susijn, een van de initiatiefnemers van HE, zorgt met een interview voor de lokale radio
voor een van onze eerste media-optredens.

3.2. De HE website

Tijdens hetzelfde klimaatevent wordt de website gelanceerd. De realisatie van het eerste HE-
project is een feit. Met financiële steun van de Rabobank en de inzet van een energieke groep
vrijwilligers en professionals zet HE zich op de kaart.
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Vanaf dat moment verschijnen er regelmatig nieuws items op de website.
www.heuvelrugenergie.nl is hiermee het loket voor iedereen in de gemeente die vragen heeft
over verduurzamen van de energierekening van zijn huis, school, winkel, instelling of
sportkantine. Naast de vele nieuwtjes en achtergrondinformatie vult de site zich met nieuwe
producten en diensten voor de leden, zoals on zonnepanelenaanbod. Hé zegt het voort!

3.3. HE wint WNF duurzaamheidspluim

In het najaar van 2012 krijgt HE bezoek van
leerlingen van het Revius Lyceum. Zij screenen
diverse bedrijven in onze gemeente op de
aspecten People, Planet, Profit. Bij de
bekendmaking van de duurzaamheidspluimen
ontvangt HE de ‘Planet Pluim’. Theo Land,
voorzitter van Hé, krijgt de prijs overhandigd
door de panda van het WNF.
HE, krijgt de 'Planet Pluim' toegekend vanwege
de inzet voor ‘samen Energie Neutraal in 2035’.
Voor HE, een half jaar na oprichting, een mooie
aanmoediging om de omschakeling naar een
duurzame energievoorziening met volle kracht
voort te zetten.
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4. Heuvelrug Energie zoekt de zon op! - Opwekking door Zonne-
energie

Een concrete manier om snel
verduurzaming van de lokale
energievoorziening te bewerkstelligen is het
installeren van zonnepanelen. Voor
particuliere eigenaren die dat willen is het
echter moeilijk om te kiezen uit de veelheid
van zonnepaneelaanbieders. Om hen te
‘ontzorgen’ heeft de werkgroep
Zonnepanelen (PV) een
zonnepanelenaanbod samengesteld.
Daar is een gedegen voorbereiding aan voorafgegaan. We hebben samenwerking gezocht met
4 ervaren, lokale installateurs en goede afspraken gemaakt over de prijs en kwaliteit van
materialen, kwaliteitsborging van de installatie, certificering , garantie en financiële afwikkeling.
Hun aanbod hebben we op prijs en kwaliteit laten beoordelen door een onafhankelijke partij.

Op 24 april 2013, tijdens onze eerste
Informatieavond over HE en zonnepanelen
in Driebergen, hebben HE en de
installateurs Anton Nuijten, Wilbert
Zwolsman, Wibo de Vries en Philip Parker
een samenwerkingsovereenkomst
getekend. Spoedig daarna zijn de eerste
zonnepanelen geїnstalleerd bij twee 
‘duurzame’ buren in Driebergen. Onder het
motto ‘HE zoekt de zon op’ zijn er in 2013
enkele HE energiecafe’s over het
zonnepaneelaanbod georganiseerd in
Maarn en Leersum.

In totaal hebben 6 particulieren in 2013 gebruik gemaakt van het zonnepanelenaanbod van HE.
Gezamenlijk hebben zij 63 panelen geïnstalleerd met een vermogen van 15.750 WP. Bij
gemiddelde zonneschijn in onze gemeente levert dat jaarlijks 13.387 kWh op.



10

5. Palmstad energiemarkt – Focus op energiebesparing

In de herfst van 2013 raken we in gesprek met woningcorporatie
Heuvelrug Wonen en de gemeente over de vraag of HE een
energiemarkt zou kunnen organiseren in de Doornse wijk
Palmstad. Aanleiding hiervoor is een initiatief van twee nieuwe
en enthousiaste bewoners van Palmstad. Zij willen
buurtbewoners (huurders én woningeigenaren) stimuleren om,
net als zijzelf, aan de slag te gaan met het verduurzamen van
hun woning. Op verzoek van en in nauwe samenwerking met de
gemeente, organiseren we in korte tijd een energiemarkt, waar
de bewoners zich op een laagdrempelige manier kunnen
informeren over maatregelen om hun woning energiezuiniger te
maken. Lokale leveranciers worden benaderd met het verzoek
om hun aanbod van energiebesparende producten te
presenteren. Met Heuvelrug Wonen komen we overeen dat een
energieadviseur in een lege woning uitleg kan geven over
energiebesparingsmaatregelen in de praktijk. We maken een
folder met uitleg over de energiescan van woningen waar de
gemeente een financiële bijdrage aan levert.
Al die voorbereidingen worden voor een belangrijk deel
getroffen in 2013, de markt vindt plaats in januari 2014.
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6. Leren van een pilot - Energielevering

In het najaar van 2012 start Heuvelrug Energie, in samenwerking met diverse
energiecoöperaties van elders in Nederland, met plannen om zelf energie te gaan leveren aan
onze leden. We vinden een partner met de benodigde kennis en vergunningen en hebben
binnen drie maanden een volledig klantproces ingeregeld. Zodoende kunnen we op 31 oktober
2012, tijdens een feestelijke bijeenkomst op Zuylestein, het startschot geven voor een pilot met
25 leden. Deze pilot duurt korter dan we van plan waren, doordat onze leverancier geheel
onverwacht failliet gaat.

Jammer van al het werk, en vooral vervelend voor de deelnemers. Maar we hebben ook veel
van deze pilot geleerd. We weten nu precies welke eisen we aan een groene energieleverancier
moeten stellen. We hebben scherp inzicht gekregen in onder andere de prijsopbouw van
energie, de benodigde competenties om zelf energie te kunnen leveren, en in de risico's die
energieleveranciers lopen.
Begin 2013 zorgt toezichthouder ACM er voor dat de wettelijke mogelijkheden voor
energielevering door lokale energiecoöperaties worden beperkt.

In de tweede helft van 2013, tijdens de voorbereiding van het jaarplan 2014, pakken we het
onderwerp energielevering opnieuw op. Alle opgebouwde kennis en de mogelijkheden die de
aangepaste wetgeving ons biedt, wordt nu vertaald naar een aangepast voorstel richting onze
leden (zie HE jaarplan 2014, hoofdstuk 6).
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7. Op naar een energieneutraal 2035 – Jaarplan 2014

Op 25 januari 2014, tijdens een nieuwjaarsborrel in
de Kampwegkerk in Doorn presenteert Heuvelrug
Energie het jaarplan 2014. Een strategiegroep van
tien mensen heeft daar dan een half jaar lang
intensief aan gewerkt.

Eerst hebben we de doelstelling en missie van HE
opnieuw geformuleerd: HE wil de energietransitie
versnellen, en heeft als missie “samen
energieneutraal in 2035”.

Dit doel is bijzonder ambitieus en kunnen wij, als
vrijwilligersorganisatie, zeker niet alleen realiseren.
Daarom zoeken we nadrukkelijk de samenwerking
met partijen die een vergelijkbare doelstelling
hebben, en mee op reis willen.

In het jaarplan 2014 zetten de vijf werkgroepen die
binnen HE actief zijn, elk met een eigen focus, uiteen
wat hun plannen zijn:

1. Marketing, communicatie & ledenwerving: meer leden = meer slagkracht. We gaan in 2014
gericht op zoek naar nieuwe leden. Door aanwezigheid op lokale markten en evenementen,
via dorpsteams en diverse media.

2. Samen opwekken: In 2014 realiseren we de eerste projecten met zonne-energie op een
school en sportvereniging en werken we aan de eerste biomassa-projecten. We leggen
hiermee de basis voor een grootschaliger aanpak in 2015 en verder.

3. Samen besparen: de goedkoopste en meest duurzame energie, is de energie die je niet
gebruikt; minder energie verbruiken. In 2014 ontwikkelen we hiervoor een breed
informatiepakket met allerhande besparingstips, onder andere voor gebruik op markten en
evenementen. In 2014 verkennen we of we in 2015 een rijtje woningen kunnen
verduurzamen.

4. Samen slim inkopen van energie: sluiten we een collectief inkoop contract? In 2014 nemen
we een weloverwogen besluit en sluiten we een raamovereenkomst met een groene
energieleverancier, of niet.

5. Energie management: hoe krijg je op korte termijn beter inzicht in en meer grip op je
energieverbruik, -opwekking en -kosten? In 2014 maken we een beknopte inventarisatie uit
van (soorten) monitoring-systemen, voeren we een pilot uit en komen tot een algemenere
aanbeveling en/of aanbod.

De activiteiten van de vijf werkgroepen zullen in nauwe samenhang worden uitgevoerd. Dit
wordt geborgd in de HE Strategiegroep. Het HE bestuur is uiteindelijk eindverantwoordelijk.
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8. Voor niets gaat de zon op – Jaarrekening 2012-2013

De in dit jaarverslag opgenomen balans, winst- en verliesrekening en toelichting zijn ontleend
aan de jaarrekening 2012 -2013 van Coöperatie Heuvelrug Energie U.A. per 31 december 2013.
Hierin zijn de resultaten van het boekjaar 2012 en 2013 samengevoegd.

Heuvelrug Energie is formeel opgericht op 5 juli 2012. Daaraan voorafgaand zijn er activiteiten
opgestart die kosten met zich meebrachten, zoals het ontwerpen van een huisstijl en het
bouwen van een website. In de verdere loop van 2012 en 2013 zijn diverse activiteiten
ontwikkeld die kenmerkend zijn voor een organisatie in de opstartfase.
In deze periode is dankbaar gebruik gemaakt van de financiële steun van de lokale Rabobank,
die een bedrag van € 10.000 beschikbaar stelde voor de opstartkosten van lokale activiteiten en
een bedrag van € 15.000 voor de kosten van activiteiten waar andere, vergelijkbare initiatieven
in de regio baat bij hebben.
Het eind van 2013 markeert de start van een nieuwe fase in de organisatie, waarin we de
plannen die in de opstartfase zijn bedacht gaan uitvoeren. Ook financieel gezien ronden we
daarmee een fase af, waarin we hebben geïnvesteerd in plannen, het opzetten van een
organisatie met een duidelijk gezicht naar buiten toe.

8.1. Balans per 31-12-2013

ACTIVA 31-12-2013 PASSIVA 31-12-2013

Vaste activa Euro Eigen vermogen Euro
Materiële vaste activa Kapitaal

Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.010 Algemene reserve 1.555

2.010 1.555

Vlottende activa Overige voorzieningen

Vorderingen Overige voorzieningen 277

Handelsdebiteuren 9.559 277

Liquide middelen Kortlopende schulden
Liquide middelen 12.312 Schulden aan leveranciers

21.871 Crediteuren binnenland 6.099
Omzetbelasting 550
Overige schulden 15.400

22.049

23.881 23.881
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8.2. Toelichting op de balans

ACTIVA

Euro
Andere vaste bedrijfsmiddelen
0060 Inventaris1) 2.800
0061 Afschrijving inventaris -790

2.010

Handelsdebiteuren
1300 Debiteuren2) 9.559

9.559

Liquide middelen
2010 Rekening-courant bank 12.312

12.312

PASSIVA
Euro

Eigen vermogen
1420 Algemene reserve 1.555

1.555

Overige voorzieningen
1768 Voorziening calamiteiten3) 277

277

Crediteuren binnenland
1800 Crediteuren 6.099
1920 Afdracht omzetbelasting 550

6.649

Overige schulden
1964 Vooruitontvangen omzet4) 3.400,00
1968 Niet bestede subsidiegelden5) 12.000,00

15.400,00

1) De ontwikkeling van de huisstijl en bouw van de website is gerekend tot de inventaris. Hierop
wordt per vol kalenderjaar € 560 afgeschreven.

2) Tot de debiteuren behoren de gemeente (bijdrage Energiemarkt Palmstad) en enkele kleinere
debiteuren.

3) De calamiteitenvoorziening wordt getroffen voor de zonnepanelenprojecten van HE. Hiervoor
wordt een kleine toeslag berekend op de kosten die aan de klant in rekening worden gebracht.

4) Inkomsten uit de bijdrage van de gemeente voor de Energiemarkt Palmstad die op 2014 betrekking
hebben.
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8.3. Winst en verliesrekening

2012-2013
Bedrijfsopbrengsten Euro

Opbrengsten
Netto-omzet 46.529
Inkoopprijs van de verkopen -37.377

9.152
Kosten

Afschrijvingen
Andere vaste bedrijfsmiddelen, afschrijving 790

Verkoopkosten 3.685
Andere kosten 2.999

7.474
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke
kosten -122

-122

Resultaat na belastingen 1.555

8.4. Toelichting op de winst- en verliesrekening

Netto-omzet
8010 Ledengelden 475
8019 Omzet nul5) 13.000
8020 Omzet laag6) 6.025
8030 Omzet hoog7) 27.029

46.529

Inkoopprijs van de verkopen
7001 Inkoop vergoedingen8) -864
7020 Inkoop nul9) -1.543
7030 Inkopen laag10) -6.041
7040 Inkopen hoog11) -28.929

-37.377

Andere vaste bedrijfsmiddelen, afschrijving
4960 Afschrijving inventaris 790

790
Verkoopkosten

4512 Contributies / bijdragen 3.480
4390 Overige verkoopkosten 205

3.685
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Andere kosten
4502 Drukwerk 564
4507 Kosten fiscus 114
4510 Contributies / bijdragen 87
4512 Contributies / bijdragen 80
4541 Advocaatkosten 500
4542 Advieskosten 440
4585 Notariskosten 1151
4590 Overige algemene kosten 64

2.999

Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke
kosten

4505 Bankkosten -122

-122

5) Bijdrage van de lokale Rabobank.
6) Inkomsten van arbeid voor de installatie van HE-zonnepanelen.
7) Inkomsten van HE-zonnepanelen en bijdrage van de gemeente voor de organisatie van

Energiemarkt Palmstad.
8) Inhuren van een tijdelijke kracht voor het opzetten van energielevering.
9) Inhuren van studenten en huur energiecafé’s.
10) Kosten van arbeid voor de installatie van HE-zonnepanelen.
11) Materiaalkosten voor de installatie van HE-zonnepanelen en kosten voor de organisatie van de

Energiemarkt Palmstad.


