4xLokaal
Basisprincipes participatie bij
grootschalige energieprojecten

4xLokaal – de basisprincipes
1. Lokaal collectief energie produceren = procesparticipatie
2. Opgewekte energie lokaal consumeren = (klant)voordeel
3. Lokaal eigendom = risico dragen en investeren opbrengst

4. Lokale economie en (sociale) werkgelegenheid stimuleren
4xLokaal = maatwerk per project(fase), samen met omgeving ingevuld
Wij hanteren basisprincipes Participatiewaaier Klimaatakkoord

Per project stellen we een Omgevingsovereenkomst op

Vanderveen I

1e Lokaal = proces- en omgevingsparticipatie
1. Zeggenschap over keuze locatie grootschalige opwek
•

Door omwonenden rondom locatie; werkingsgebied in overleg met omgeving/gemeente

•

Voorwaarden stellen voor acceptatie ontwikkeling locatie + vaststellen werkingsgebied

2. Actief meedoen aan ontwerpsessies met zeggenschap
•

Bewoners denken, praten en beslissen mee tijdens bewonersbijeenkomsten

•

Terugkoppeling naar bewoners van het (bijgestelde) ontwerp na elke planfase

3. Zeggenschap over inpassing in landschap en natuur
•

Bewoners en lokale werkgroepen actief betrekken bij monitoring en ontwerp

•

Ruimte in exploitatiebudget voor bijdrage aan instandhouding landschap/natuur

•

Bespreken wederzijdse te leveren inspanning voor instandhouding

4. Ideeën aandragen over gebruik door omwonenden
•

Voorstellen en voorwaarden voor recreatie, educatie en meervoudig gebruik

5. Zeggenschap omwonenden over opzetten uitvoeringsplan
•

Voorstellen en voorwaarden voor beperken hinder/risico’s tijdens realisatie/exploitatie

Assen-Zuid

Ubbena

2e Lokaal = 100% groene stroom uit eigen stad
1. Een eerlijke prijs voor burgers en bedrijven
•

Energiecontract AsserEnergie VanOns op basis van opwekvergoeding

•

Transparante prijsopbouw, scherpe tarieven en maatwerk voor bedrijven/instellingen

2. Korting op stroomprijs voor specifieke klantgroepen
•

Voor mensen met een zeer smalle beurs ter bestrijding van energiearmoede

•

Voor huishoudens in Assen en in werkingsgebied locatie via collectieve inkoop

•

Energiebesparingspakket voor huishoudens met uitkering/schuldhulp/BKR

3. Klant worden van AsserEnergie VanOns
•

Bonus op vergoeding terugleveren stroom van eigen dak (in ontwikkeling)

•

Deelname aan Postcoderoos nieuwe stijl zonder eigen geld, ook voor huurders

•

Gratis laadpas van Energie VanOns voor Ec-leden/bedrijven met electrische auto’s

4. Lage drempel lidmaatschap energiecoöperatie
•

Contributie slechts € 25 per jaar per huishouden

•

Bij afname energiecontract lidmaatschap vrijgesteld van contributie

•

Elk lid heeft 1 stem, ongeacht wijze van deelname in projecten (al of niet)

3e Lokaal = lokaal eigendom voor Assenaren
1. Coöperatie U.A. is risicodragend (mede-)eigenaar
•

Productielocaties worden ondergebracht in AsserEnergie BV - coöperatie is 100% aandeelhouder

•

Financiering Eigen Vermogen (EV) productielocaties wordt overgenomen van Bronnen VanOns

•

Herfinanciering EV via lokale Crowdfunding en/of provinciaal energiefonds (DEO)

•

Met commerciële ontwikkelaars op basis 50-50% eigendom samen ontwikkelen

•

Samen met grondeigenaar optreden als initiatiefnemer voor 100% eigendom

2. Zeggenschap over ontwerp, bouw, beheer en exploitatie
•

Met omwonenden afspraken over compensaties vastgelegd in Omgevingsovereenkomst

•

Gemeente Assen en Adviesraad kijken mee en stellen eventueel nadere eisen

•

Jaarlijkse dotatie uit business case aan Omgevingsfonds voor natuurbeheer productielocatie

3. Omwonenden beheren max. 50%* van netto opbrengst project
•

Investeringsfonds verduurzamen eigen woning (revolverend) of bijdragen leefbaarheid buurt; voorbeelden:
✓
✓
✓
✓

Energiecoach huishoudens voor stappenplan naar energieneutraal
Zonnepanelen op eigen dak: collectieve inkoop, leaseconstructie/financiering
Isolatiemaatregelen vloer gevels daken kozijnen; collectieve inkoop/financiering
Warmtepomp: collectieve inkoop, leaseconstructie/financiering

✓ Bijdragen aan speelvoorzieningen/recreatie/dagbesteding/leefbaarheidsprojecten
✓ Bijdragen aan exploitatie buurthuis

•

Bestedingen beheerd door onafhankelijk bestuur, gekozen door omwonenden

* Percentage wordt bepaald aan de hand van mate van invloed project op omgeving en samenstelling en omvang omwonenden/gevestigden

3e Lokaal = investeren in energie uit eigen stad
1. Deelnemen aan coöperatie via lidmaatschap
•

Zowel inwoners als bedrijven kunnen lid worden en financieel participeren

•

Leden Ec duurzaam Assen investeren mee in Eigen Vermogen energieprojecten

•

Personeel van bedrijven kunnen meedoen via WKR/IKB Groene Energie

•

Opbrengsten uit gerealiseerde projecten herinvesteren in nieuwe projecten

2. Korting op stroomprijs bij aankoop energiecertificaten
•

Voor Ec-leden die certificaten AsserEnergie afnemen via Energie VanOns

3. Leden financieren Eigen Vermogen projecten AsserEnergie
•

Bedrijven en burgers ontvangen maatschappelijk verantwoorde rente op inleg

4. Leden Ec beslissen over min. 50%* netto opbrengst energieprojecten
•

Opbrengsten inleggen als Eigen Vermogen in Fonds nieuwe energieprojecten

•

Opbrengsten inzetten voor collectieve voorzieningen energietransitie in buurten

•

Samenwerken met de gemeente Assen in de wijkwarmtetransitie

* Percentage afhankelijk van bijdrage aan lokaal Investeringsfonds omwonenden

4e Lokaal = maatschappelijke impact
1. Bouwen en beheren met lokale/regionale bedrijven
•

Eerste keuze voor lokale/regionale bedrijven bij aanbesteden bouw/onderhoud

•

Stimuleren lokale werkgelegenheid via inspanningsverplichting bij aanbesteding

2. Inzetten mensen met afstand tot arbeidsmarkt (10% urenbudget)
•

Leerwerkplekken creëren via inspanningsverplichting bij aanbesteding

•

Werkzaamheden aan mensen via Sociale Werkvoorziening uitbesteden

•

Stimuleren omscholing/herscholing werkzoekenden/statushouders (Gemeente)

•

Dagbestedingsplekken voor mensen met een beperking creëren (Instellingen)

3. Ruimte voor recreatie, educatie en meervoudig gebruik
•

Gereguleerde toegang recreatie en (praktijk)educatie (indien mogelijk en gewenst)

•

Ruimte voor pluktuin, voedselbos, stadslandsbouw etc. (indien mogelijk en gewenst)

4. Vergroten natuurwaarde versterken milieu en klimaat
•

Samenwerking met Natuur & Milieufederatie Drenthe voor realiseren Energietuin concept

5. Samen de beleidsdoelstellingen gemeente Assen realiseren
•

Ec duurzaam Assen als partner voor uitvoeren/realiseren duurzame beleidsdoelstellingen

Doe je mee?
1. Meebeslissen over ontwerp en bouw energieprojecten
2. Als klant 100% lokaal geproduceerde energie afnemen
3. (Mede-)eigenaar worden van collectieve energieprojecten
4. Als burger en bedrijf investeren in lokale energieprojecten
5. Als samenleving in Assen delen in de opbrengsten
6. Meehelpen de lokale werkgelegenheid te stimuleren
7. Samen werken aan een energieneutraal Assen

Zonnemaat I

