
Als gemeente aan de slag met 
 energiecoöperaties

Lokale energiecoöperaties spelen een belangrijke rol in de energietransitie. 
Bij wind- en zonprojecten, wijkuitvoeringsplannen, energiearmoede-
bestrijding en energiebesparing zijn ze een verbindingsschakel met 
 bewoners. We helpen gemeenten graag om met de coöperatieve beweging 
in contact te komen en samen te werken. We kunnen bijvoorbeeld ons 
netwerk inzetten om kennis te delen en stappen zetten voor de oprichting 
van een lokale coöperatie in de gemeente.

Bezoekadres

Kabeldistrict
Schieweg 15A, unit A38
2627 AN  Delft

Contact

info@energiesamenzuidholland.nl
www.energiesamenzuidholland.nl

Samen voor sterke
energiecoöperaties
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Mooi gelukt!

Dit hebben we al gerealiseerd:
• Projectleiders zon en wind opgeleid en ingezet
• Een samenwerking van lokale coöperaties in de regio Rijnmond
• Bijeenkomsten over wind, zon, warmte, energiebesparen en energiearmoede
• Een onderzoek naar een digitaal platform voor Haagse energiecoöperaties
• Begeleiding van 8 aanvragen voor het Ontwikkelfonds Zuid-Holland
• Een haalbaarheidsonderzoek voor zon op waterbassins
• Een zienswijze voor het provinciaal omgevingsbeleid
• Een succesvolle lobby voor structurele ondersteuning van energiecoöperaties
• Een opleiding voor coöperatief buurtbegeleiders



Maak gebruik van ons netwerk

Het projectbureau heeft een netwerk van mensen die coöperaties verder kunnen helpen. 
Zij hebben specifieke kennis, of ervaring met lokale en regionale coöperatieve projecten. 
Zo nodig doen we een beroep op het landelijk bureau van Energie Samen. Via hen hebben 
we toegang tot een landelijk netwerk van professionals.

Wat kost dat?

De provincie Zuid-Holland financiert het projectbureau. Lokale coöperaties kunnen in de meeste 
gevallen kosteloos gebruikmaken van onze dienstverlening. De bijeenkomsten die Energie Samen 
Zuid-Holland organiseert zijn gratis, net als advies van onze themacoördinatoren. Voor sommige 
opleidingen en diensten vragen we een bijdrage. 

Word lid en beslis mee

We ondersteunen alle bewoners-energieinitiatieven in de provincie, coöperatie of niet. Wil je 
naast ondersteuning ook meebeslissen over wat het projectbureau doet? Word dan lid van 
Energie Samen, de landelijke koepelorganisatie. Daarmee heb je stemrecht in de Zuid-Hollandse 
ledenkring.
www.energiesamen.nu

Projectbureau Energie Samen Zuid-Holland

Op het projectbureau werkt een team aan wind, zon, warmte, besparen en coöperatieversterking. 
Alle teamleden zijn zelf ook actief in een lokale of regionale coöperatie en weten wat er speelt. 

Dit doen wij op het projectbureau:

• We helpen lokaal en regionaal projecten realiseren: wij bieden coöperatieve projectleiders voor 
ontwikkeling en beheer van zon- en windprojecten en ontsluiten het (provinciale en  landelijk) 
netwerk van experts en hun kennis. 

• We wijzen coöperaties de weg om projecten te laten financieren: we ondersteunen bij het 
aanvragen van fondsen en brengen hen in contact met bijvoorbeeld het Ontwikkelfonds 
Zuid-Holland. We lobbyen ook voor de financiering van projecten.

• We behartigten belangen: we vertegenwoordigen de lokale coöperaties bij overheden en 
marktpartijen en verbinden partijen met elkaar voor regionale samenwerking. 

• We ontwikkelen en delen kennis: we organiseren evenementen en kennissessies over de 
thema’s zon, wind, warmte en besparing en over de opbouw en versterking van coöperaties;  
we organiseren trainingen en opleidingen, bijvoorbeeld voor projectleiders zon.

De energie zit hier!

Overal in Nederland werken energiecoöperaties en bewonersinitiatieven aan de energietransitie. 
Om al die bevlogen voorlopers in Zuid-Holland te ondersteunen is Energie Samen Zuid-Holland 
opgericht, Wij bieden advies en praktische hulp, zodat we samen de lokale energietransitie kunnen 
versnellen.

Schakel ons in

Kunnen we helpen om jouw lokale  energie coöperatie 
verder te helpen? Neem contact op via 
info@energiesamenzuidholland.nl, of mail een van 
de themacoördinatoren via de website. Je bent 
ook van harte welkom op ons kantoor in Delft.



Maak gebruik van ons netwerk

Het projectbureau heeft een netwerk van mensen die coöperaties verder kunnen helpen. 
Zij hebben specifieke kennis, of ervaring met lokale en regionale coöperatieve projecten. 
Zo nodig doen we een beroep op het landelijk bureau van Energie Samen. Via hen hebben 
we toegang tot een landelijk netwerk van professionals.

Wat kost dat?

De provincie Zuid-Holland financiert het projectbureau. Lokale coöperaties kunnen in de meeste 
gevallen kosteloos gebruikmaken van onze dienstverlening. De bijeenkomsten die Energie Samen 
Zuid-Holland organiseert zijn gratis, net als advies van onze themacoördinatoren. Voor sommige 
opleidingen en diensten vragen we een bijdrage. 

Word lid en beslis mee

We ondersteunen alle bewoners-energieinitiatieven in de provincie, coöperatie of niet. Wil je 
naast ondersteuning ook meebeslissen over wat het projectbureau doet? Word dan lid van 
Energie Samen, de landelijke koepelorganisatie. Daarmee heb je stemrecht in de Zuid-Hollandse 
ledenkring.
www.energiesamen.nu

Projectbureau Energie Samen Zuid-Holland

Op het projectbureau werkt een team aan wind, zon, warmte, besparen en coöperatieversterking. 
Alle teamleden zijn zelf ook actief in een lokale of regionale coöperatie en weten wat er speelt. 

Dit doen wij op het projectbureau:

• We helpen lokaal en regionaal projecten realiseren: wij bieden coöperatieve projectleiders voor 
ontwikkeling en beheer van zon- en windprojecten en ontsluiten het (provinciale en  landelijk) 
netwerk van experts en hun kennis. 

• We wijzen coöperaties de weg om projecten te laten financieren: we ondersteunen bij het 
aanvragen van fondsen en brengen hen in contact met bijvoorbeeld het Ontwikkelfonds 
Zuid-Holland. We lobbyen ook voor de financiering van projecten.

• We behartigten belangen: we vertegenwoordigen de lokale coöperaties bij overheden en 
marktpartijen en verbinden partijen met elkaar voor regionale samenwerking. 

• We ontwikkelen en delen kennis: we organiseren evenementen en kennissessies over de 
thema’s zon, wind, warmte en besparing en over de opbouw en versterking van coöperaties;  
we organiseren trainingen en opleidingen, bijvoorbeeld voor projectleiders zon.

De energie zit hier!

Overal in Nederland werken energiecoöperaties en bewonersinitiatieven aan de energietransitie. 
Om al die bevlogen voorlopers in Zuid-Holland te ondersteunen is Energie Samen Zuid-Holland 
opgericht, Wij bieden advies en praktische hulp, zodat we samen de lokale energietransitie kunnen 
versnellen.

Schakel ons in

Kunnen we helpen om jouw lokale  energie coöperatie 
verder te helpen? Neem contact op via 
info@energiesamenzuidholland.nl, of mail een van 
de themacoördinatoren via de website. Je bent 
ook van harte welkom op ons kantoor in Delft.



Maak gebruik van ons netwerk

Het projectbureau heeft een netwerk van mensen die coöperaties verder kunnen helpen. 
Zij hebben specifieke kennis, of ervaring met lokale en regionale coöperatieve projecten. 
Zo nodig doen we een beroep op het landelijk bureau van Energie Samen. Via hen hebben 
we toegang tot een landelijk netwerk van professionals.

Wat kost dat?

De provincie Zuid-Holland financiert het projectbureau. Lokale coöperaties kunnen in de meeste 
gevallen kosteloos gebruikmaken van onze dienstverlening. De bijeenkomsten die Energie Samen 
Zuid-Holland organiseert zijn gratis, net als advies van onze themacoördinatoren. Voor sommige 
opleidingen en diensten vragen we een bijdrage. 

Word lid en beslis mee

We ondersteunen alle bewoners-energieinitiatieven in de provincie, coöperatie of niet. Wil je 
naast ondersteuning ook meebeslissen over wat het projectbureau doet? Word dan lid van 
Energie Samen, de landelijke koepelorganisatie. Daarmee heb je stemrecht in de Zuid-Hollandse 
ledenkring.
www.energiesamen.nu

Projectbureau Energie Samen Zuid-Holland

Op het projectbureau werkt een team aan wind, zon, warmte, besparen en coöperatieversterking. 
Alle teamleden zijn zelf ook actief in een lokale of regionale coöperatie en weten wat er speelt. 

Dit doen wij op het projectbureau:

• We helpen lokaal en regionaal projecten realiseren: wij bieden coöperatieve projectleiders voor 
ontwikkeling en beheer van zon- en windprojecten en ontsluiten het (provinciale en  landelijk) 
netwerk van experts en hun kennis. 

• We wijzen coöperaties de weg om projecten te laten financieren: we ondersteunen bij het 
aanvragen van fondsen en brengen hen in contact met bijvoorbeeld het Ontwikkelfonds 
Zuid-Holland. We lobbyen ook voor de financiering van projecten.

• We behartigten belangen: we vertegenwoordigen de lokale coöperaties bij overheden en 
marktpartijen en verbinden partijen met elkaar voor regionale samenwerking. 

• We ontwikkelen en delen kennis: we organiseren evenementen en kennissessies over de 
thema’s zon, wind, warmte en besparing en over de opbouw en versterking van coöperaties;  
we organiseren trainingen en opleidingen, bijvoorbeeld voor projectleiders zon.

De energie zit hier!

Overal in Nederland werken energiecoöperaties en bewonersinitiatieven aan de energietransitie. 
Om al die bevlogen voorlopers in Zuid-Holland te ondersteunen is Energie Samen Zuid-Holland 
opgericht, Wij bieden advies en praktische hulp, zodat we samen de lokale energietransitie kunnen 
versnellen.

Schakel ons in

Kunnen we helpen om jouw lokale  energie coöperatie 
verder te helpen? Neem contact op via 
info@energiesamenzuidholland.nl, of mail een van 
de themacoördinatoren via de website. Je bent 
ook van harte welkom op ons kantoor in Delft.



Als gemeente aan de slag met 
 energiecoöperaties

Lokale energiecoöperaties spelen een belangrijke rol in de energietransitie. 
Bij wind- en zonprojecten, wijkuitvoeringsplannen, energiearmoede-
bestrijding en energiebesparing zijn ze een verbindingsschakel met 
 bewoners. We helpen gemeenten graag om met de coöperatieve beweging 
in contact te komen en samen te werken. We kunnen bijvoorbeeld ons 
netwerk inzetten om kennis te delen en stappen zetten voor de oprichting 
van een lokale coöperatie in de gemeente.

Bezoekadres

Kabeldistrict
Schieweg 15A, unit A38
2627 AN  Delft

Contact

info@energiesamenzuidholland.nl
www.energiesamenzuidholland.nl

Samen voor sterke
energiecoöperaties

m
aa

rt
 2

02
3 

 |  
fo

to
gr

aa
f:

 W
in

an
d 

St
ut

 | o
nt

w
er

p:
 D

es
ig

nw
is

e

Mooi gelukt!

Dit hebben we al gerealiseerd:
• Projectleiders zon en wind opgeleid en ingezet
• Een samenwerking van lokale coöperaties in de regio Rijnmond
• Bijeenkomsten over wind, zon, warmte, energiebesparen en energiearmoede
• Een onderzoek naar een digitaal platform voor Haagse energiecoöperaties
• Begeleiding van 8 aanvragen voor het Ontwikkelfonds Zuid-Holland
• Een haalbaarheidsonderzoek voor zon op waterbassins
• Een zienswijze voor het provinciaal omgevingsbeleid
• Een succesvolle lobby voor structurele ondersteuning van energiecoöperaties
• Een opleiding voor coöperatief buurtbegeleiders



Als gemeente aan de slag met 
 energiecoöperaties

Lokale energiecoöperaties spelen een belangrijke rol in de energietransitie. 
Bij wind- en zonprojecten, wijkuitvoeringsplannen, energiearmoede-
bestrijding en energiebesparing zijn ze een verbindingsschakel met 
 bewoners. We helpen gemeenten graag om met de coöperatieve beweging 
in contact te komen en samen te werken. We kunnen bijvoorbeeld ons 
netwerk inzetten om kennis te delen en stappen zetten voor de oprichting 
van een lokale coöperatie in de gemeente.

Bezoekadres

Kabeldistrict
Schieweg 15A, unit A38
2627 AN  Delft

Contact

info@energiesamenzuidholland.nl
www.energiesamenzuidholland.nl

Samen voor sterke
energiecoöperaties

m
aa

rt
 2

02
3 

 |  
fo

to
gr

aa
f:

 W
in

an
d 

St
ut

 | o
nt

w
er

p:
 D

es
ig

nw
is

e

Mooi gelukt!

Dit hebben we al gerealiseerd:
• Projectleiders zon en wind opgeleid en ingezet
• Een samenwerking van lokale coöperaties in de regio Rijnmond
• Bijeenkomsten over wind, zon, warmte, energiebesparen en energiearmoede
• Een onderzoek naar een digitaal platform voor Haagse energiecoöperaties
• Begeleiding van 8 aanvragen voor het Ontwikkelfonds Zuid-Holland
• Een haalbaarheidsonderzoek voor zon op waterbassins
• Een zienswijze voor het provinciaal omgevingsbeleid
• Een succesvolle lobby voor structurele ondersteuning van energiecoöperaties
• Een opleiding voor coöperatief buurtbegeleiders




