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Naar partnerschap van gemeenten en coöperaties
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Klimaatakkoord, Regionale Energie Strategie, Transitie Visie Warmte: de energietransitie krijgt vorm,
structuur en bovendien een dieper gevoelde urgentie. We komen daarmee ook in een nieuwe fase
van samenwerking. Energiecoöperaties willen tenminste 50% lokaal eigendom van grootschalige
opwek en streven naar een serieuze bijdrage aan de warmtetransitie. Voor dat doel werken ze actief
aan professionalisering en versterking van hun positie. Een belangrijke partner is de gemeente. Een
substantieel deel van de opgaven rond wind- en zonne-energie én de warmtetransitie ligt immers op
hun bord.
De eigen netwerken van coöperaties en gemeenten zijn de afgelopen tijd versterkt. Men vindt elkaar
op de gemeenschappelijke opgave en ambities. Dat werkt best goed, maar leidt ook tot ‘bubbels’,
eigen werkelijkheden waarin deelnemers vooral op hun eigen doelen en werkwijze zijn gericht. Een
partnerschap van coöperaties en gemeenten ligt voor de hand, maar is niet zo makkelijk, blijkt steeds
weer. In beide netwerken leeft de vraag ‘hoe dan?’
Wat gaat goed, wat ontbreekt er nog en wat is nodig om de relatie tussen coöperaties en gemeente
werkelijk constructief te maken? Hoe snap ik de werkwijze van de gemeente beter? En andersom,
hoe kom ik goed in gesprek met de energiecoöperatie(s)? Kloppen de beelden die we van elkaar
hebben wel? Hoe voer je het goede gesprek om écht partners te worden met elkaar? Hoe bouw je
robuuste, schokbestendige netwerkrelaties? Voorbij de tips en tricks: wat zijn noodzakelijke en
succesvolle verbindingen?
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Veranderende rollen
De energietransitie is uiterst complex. Het is behalve een
technische opgave, ook een sociaaleconomische opgave;
denk aan energiearmoede en de impact achter de
voordeur die de warmtetransitie zal hebben. En het is
verbonden met allerlei andere maatschappelijke
opgaven, zoals gezondheid (fijnstof, binnenklimaat, e.d.),
leefbaarheid (overlast van wind- en zonneparken,
wooncomfort, e.d.), grondgebruik (landbouw en natuur),
mobiliteit (impact van vliegen, OV, e.d.), en meer.
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Over deze vragen ging het in een serie gesprekken tussen vertegenwoordigers van Zuid-Hollandse
gemeenten en energiecoöperaties, die de provincie Zuid-Holland organiseerde. Vertegenwoordigers
van 14 gemeenten en 22 coöperaties zochten de dialoog, in vier gesprekken in de periode oktober
2020 tot februari 20211. In elk gesprek werd voortgeborduurd op de inzichten van de eerdere
gesprekken. Een impressie van de opbrengsten.
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De gesprekken vonden plaats in het kader van het lerend netwerk Regionale Energie Strategieën, mogelijk gemaakt door
de provincie Zuid-Holland.
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Vasthouden aan gevestigde posities maakt het voor partijen moeilijk resultaat te boeken in deze
complexiteit. De traditionele grenzen tussen de rollen van de overheid, bedrijfsleven de samenleving
vervagen gaandeweg, niet alleen door de energietransitie, maar ook vanwege andere complexe
maatschappelijke uitdagingen. Integraal denken en samenwerken vanuit gedeeld eigenaarschap zijn
noodzakelijk. Participatie en integraal werken zijn in korte tijd sleutelbegrippen geworden. Burgers
verenigen zich in gezamenlijke ondernemingen om een bijdrage te leveren aan de transitie. Zij zetten
daarvoor (vooral) coöperaties op die zich mengen in de traditionele marktverhoudingen. Overheden
en marktpartijen worden daardoor uitgenodigd over hun grenzen te stappen en de samenwerking
aan te gaan. Energie(transitie) wordt steeds meer een nieuwe ‘commons’: een maatschappelijk
segment waar gedeeld eigenaarschap en verantwoordelijkheid sleutelfactoren zijn. De
energiecoöperaties nemen hierin een bijzondere positie in: ze zijn geen overheid, maar streven wel
naar publieke waarde (duurzaamheid, gedeelde lusten en lasten). Ze zijn ook geen traditionele
marktpartij, maar ondernemen wel (investeren en exploiteren van projecten). Er zijn nieuwe vormen
van samenwerking nodig, die recht doen aan deze afwijkende eigenschappen.
GEMEENTEN

Politici, ambtenaren
Stadhuis, gemeente
Beleid
Grootschalig
Specialistisch
Uniform
Procedureel
Formeel
Risicomijdend
Controleerbaar
Hiërarchisch georganiseerd
Instanties
Voorlichting/PR/marketing
Gestuurde uitvoering
Bureaucratisch

COOPERATIES

Burgers, professionals
Buurt, wijk, straat
Activiteit
Kleinschalig
Generalistisch
Divers
Emotioneel
Informeel
Passie/plezier
Praktisch
Horizontaal - netwerkachtig
Personen
Sociale netwerken en media
Dienstbare ondersteuning
Activistisch

Je zou kunnen zeggen dat de
gemeente een ‘gevormde’ wereld
is, met verankerde bevoegdheden,
taken, procedures en
organisatiecultuur.
Energiecoöperaties zijn relatieve
nieuwkomers, die vaak ontstaan uit
activisme en emotionele
betrokkenheid. Zij moeten hun
definitieve vorm en plek nog
vinden. Communicatie tussen deze
werelden is niet makkelijk en stuit
vaak op wederzijds onbegrip en
soms irritatie.

Hoe overbruggen we die kloof als we weten dat samenwerking wel nodig is? Beide kanten streven
immers naar hetzelfde doel: een duurzame energievoorziening die wordt gedragen door de
bewoners en waarin lusten en lasten eerlijk zijn verdeeld. De hamvraag is dan dus: hoe kan
constructieve en productieve samenwerking tussen deze gescheiden werelden vorm en inhoud
krijgen?
De tussenruimte
Voor succesvolle samenwerking is meer nodig dan het eens zijn over de
doelen. Het vergt op de eerste plaats vertrouwen in elkaar. Wil de
gemeente wel echt? Is de coöperatie wel in staat om te leveren?
Vertrouwen start bij de relatie tussen mensen. Ambtenaren en
initiatiefnemers moeten elkaar dus weten te vinden en leren kennen om
een fundament te leggen voor samenwerking. Hoe faciliteren we dit? Hoe
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bevorderen we het goede gesprek over de relatie en over de spelregels die de samenwerking
mogelijk moeten maken? Tijd om de ‘tussenruimte’ te introduceren.
De Regionale Energie Strategieën worden voorbereid in een heel eigen proces. Decentrale overheden
– provincies, waterschappen en gemeenten – slaan de handen ineen en werken als één overheid met
belanghebbenden in de regio aan een plan voor de verduurzaming en ruimtelijke inpassing van de
elektriciteits- en warmtevoorziening. De regio is echter vrijwel nergens een bestaande bestuurslaag
en kan dus niet terugvallen op goed gedefinieerde bevoegdheden en verhoudingen. Maar juist dat
geeft ruimte om - in relatieve vrijheid - te werken aan een echt gezamenlijk plan, dat zoveel
mogelijk gedragen wordt door bestuurders, stakeholders en bewoners. Dit is een mooi voorbeeld
van een ‘tussenruimte’: de ruimte die ontstaat als je samen besluit om bevoegdheden en bestaande
verhoudingen even terzijde te schuiven om te onderzoeken wat er dan kan ontstaan. En om te
bespreken welke specifieke spelregels je wilt afspreken om het best denkbare resultaat van de
samenwerking te bereiken.
GEMEENTE

Politici, ambtenaren
Stadhuis, gemeente
Beleid
Grootschalig
Specialistisch
Uniform
Procedureel
Formeel
Risicomijdend
Controleerbaar
Hiërarchisch georganiseerd
Instanties
Voorlichting/PR/marketing
Gestuurde uitvoering
Bureaucratisch

TUSSENRUIMTE

COOPERATIES

Ontmoeten
Speelruimte verkennen
Gedeelde visie
Respect
Vertrouwen
Minder regeldruk
Anderen betrekken
Aangepaste spelregels
Plannen maken
Complementariteit in aanpak

Burgers, professionals
Buurt, wijk, straat
Activiteit
Kleinschalig
Generalistisch
Divers
Emotioneel
Informeel
Passie/plezier
Praktisch
Horizontaal - netwerkachtig
Personen
Sociale netwerken en media
Dienstbare ondersteuning
Activistisch

In de relatie tussen gemeente en coöperatie betekent het dat je beiden een stap buiten je eigen
wereld doet om elkaar te ontmoeten en om meer begrip te krijgen voor de elkaars drijfveren en
beperkingen. De tussenruimte biedt de tijd en veiligheid die nodig is om elkaar te leren vertrouwen
en een werkbare relatie op te bouwen. Dat vergt wat van beide partijen. In ieder geval de erkenning
dat het nodig is, de wil om het te organiseren en de inspanning om wat er in de tussenruimte wordt
geleerd te delen met mensen in je eigen organisatie.
De verschillen tussen de gevormde wereld van de gemeente en de zich vormende wereld van de
coöperaties zijn voelbaar in allerlei dilemma’s. Deze kwamen in de gesprekken helder naar voren.
Een aantal voorbeelden:


Verschil in aanpak: gemeente en coöperatie kunnen het in algemene zin (intenties, doelen) wel
met elkaar eens zijn, maar op detailniveau, snelheid van handelen en uitvoering kunnen zij
alsnog sterk van mening verschillen. Bovendien kunnen opvattingen over samenwerking op
bestuurlijk en ambtelijk niveau ook nog verschillen.
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Er is verschil in timing en snelheid tussen gemeenten en coöperaties. Gemeenten zijn gebonden
aan de eisen van een zorgvuldig proces met aandacht voor uiteenlopende belangen, terwijl de
energiecoöperaties staan te trappelen om projecten te gaan realiseren en snel kunnen handelen.



De gemeente is verantwoordelijk voor veel verschillende thema’s en de integrale afweging
daarvan (zoals wonen, klimaatadaptatie, sociale zaken, ruimtelijke ordening). De
energiecoöperaties focussen vaak op één thema (energietransitie).



Organisatie-onduidelijkheid: het is voor de coöperatie vaak lastig te schakelen met de vele
organisatieonderdelen bij de gemeente (juridische zaken, ruimte, energie, wonen, vastgoed) en
met wie ze een relatie moeten bouwen.



Aanbestedingsregels: Is een energiecoöperatie een marktpartij die projecten in concurrentie met
anderen moet verwerven? Kan een gemeente een locatie voor een energieproject direct
aanbesteden aan de energiecoöperatie? Kan de energiecoöperatie bewijzen hoe belangeloos de
organisatie is, dat ze publiek i.p.v. privaat belang behartigt?



Organisatievolwassenheid: gemeente en coöperatie moeten beiden als organisatie klaar zijn om
een partnerschap aan te gaan. De coöperatie moet vaak aantonen vergelijkbare resultaten te
kunnen laten zien als marktpartijen, terwijl hen vaak de middelen ontbreken om dat te
waarborgen. Welke criteria gelden hierbij? Voelt de gemeente zich medeverantwoordelijk voor
de groei en professionalisering van de coöperatie?



Positie van personen: initiatiefnemers zijn soms nogal bekend binnen het gemeentelijk apparaat,
vanwege eerdere functies. Andersom kan een ambtenaar ook actief zijn binnen de coöperatie.
Hoe ga je daar mee om?

Deze vragen zijn voer voor de dialoog in de tussenruimte. Juist door je samen over dit soort vragen te
buigen ontstaat meer begrip. Door nieuwsgierig te zijn naar elkaars denkbeelden en ambities worden
onterechte aannames weggenomen en komen gemeente en coöperatie nader tot elkaar. Zo wordt
het fundament voor succesvolle samenwerking gelegd.
Groei van de relatie
In de tussenruimte staat de relatie centraal. Die relatie zal doorgaans niet meteen zo goed en
volledig zijn dat een intensieve gelijkwaardige samenwerking mogelijk is. En niet alle relaties zullen
dat punt bereiken. Het proces waarin gemeente en coöperatie naar samenwerking kunnen groeien
heeft verschillende fasen. Dat illustreren we in de figuur op pagina 5.
Een relatie begint met kennismaking, een fase waarin gemeente en coöperatie vooral vragen aan
elkaar stellen. Wie ben je? Wat wil je en hoe wil je dat bereiken? Wat zijn je mogelijkheden, wat je
beperkingen? Wat verwacht je van mij? Elke vraag die wordt gesteld maakt beide partijen sterker; je
zou dit daarom de coachingsfase kunnen noemen. Daardoor wordt duidelijker wat beide partijen
elkaar kunnen en willen bieden en hoe ze elkaar nodig hebben. Ondertussen kan het vertrouwen
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groeien en daardoor komt de coöperatie beter in positie om een concreet initiatief te ontplooien dat
past binnen de gemeentelijke doelen, zoals de ontwikkeling van een coöperatief zonnedak. De
gemeente kan dan besluiten om dit te faciliteren, bijvoorbeeld door te bemiddelen bij het verwerven
van een dak, een zaaltje voor bijeenkomsten of een klein budget ter beschikking te stellen.
coach
initiatiefnemer
verbinder

INITIATIEF

vertegenwoordiger
partner

tijd

partner

GEMEENTE

participant
dienstverlener

facilitator
coach

Wanneer de samenwerking groeit doordat de eerste projecten een succes zijn, ontwikkelt de
energiecoöperatie zich tot vaste verbinder tussen bewoners en de gemeente. Van de kant van de
gemeente past daar de rol van vaste dienstverlener bij, bijvoorbeeld in de vorm van vaste
financiering van de coöperatie met leningen of subsidies. Dit kan zelfs zover gaan dat de coöperatie
door de gemeente gezien gaat worden als vertegenwoordiger van een wijk, waarbij beiden
participant zijn in een gezamenlijk proces, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van een duurzame
warmtevoorziening.
De ontwikkeling kan uitmonden in een situatie waarin gemeente en coöperatie volwaardige partners
zijn. De gemeente kan bijvoorbeeld delen van haar taken bij de coöperatie onderbrengen en geeft op
basis van haar ervaringen voorkeur aan samenwerking met de coöperatie boven andere partijen.
De tussenruimte onderhouden
De samenwerking die start met een persoonlijk relatie tussen een ambtenaar van de gemeente en
een initiatiefnemer, groeit gaandeweg uit tot een zakelijke relatie tussen de organisaties van de
coöperatie en de gemeente, met alle kenmerken van dien. Het gesprek in de tussenruimte
ontwikkelt zich parallel daaraan. Elke fase vraagt om onderhoud van de relatie. Waar staan we?
Waar willen we naartoe? Wat is nodig om daar te komen? Wie moeten we betrekken? Hebben we
voldoende vertrouwen dat we er beiden klaar voor zijn? Hoe kunnen we elkaar helpen? De
tussenruimte is een dynamische omgeving. Het is een spoor dat parallel loopt aan de inhoudelijke
samenwerking. In de tussenruimte staat niet het ‘wat’, maar het ‘hoe’ en ‘waarom’ centraal. Elke
fase in de samenwerking gaat gepaard met nieuwe vragen; de tussenruimte wordt dan ook steeds
opnieuw geopend om te kunnen reflecteren op de kwaliteit van de relatie. In de gesprekken tussen
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gemeenten en coöperaties resulteerde dit in de volgende samenvattende aanbevelingen voor het
inrichten en gebruik van de tussenruimte:
Stap regelmatig als coöperatie en
gemeente samen terug in de
tussenruimte, om vanuit vertrouwen
en kwetsbaarheid de vorderingen te
bespreken. Wat waren we samen
van plan? Wat is er van terecht
gekomen? Wat kunnen we
verbeteren?

Zoek de
tussenruimte

Wees een betrouwbare partner en
draag gezamenlijk de
verantwoordelijkheid wanneer
activiteiten mislukken of minder
succesvol zijn

Wees
betrouwbaar

De tussenruimte is belangrijk - als
moment en plek - om over te
brengen aan de ander (gemeente en
coöperatie) waar men bij de
ontwikkeling tegenaan loopt. Zo
maak je ruimte om te creëren én de
gezamenlijke ambitie weer te
benoemen.

Kwetsbaarheid
en openheid

Praktische tips
In de gesprekken tussen gemeenten en coöperaties sloeg het idee van de tussenruimte aan. De
behoefte om met elkaar het goede gesprek gaande te houden terwijl de samenwerking in de praktijk
gestalte krijgt in gezamenlijke projecten en initiatieven is groot. Het concept lijkt wat abstract, maar
is in feite heel simpel: ga om tafel, stel de juiste vragen en luister naar elkaar. De tips van de
deelnemers illustreren dit.
Voor gemeente en coöperatie
 Maak de energietransitie behapbaar: niet iedereen kan direct meegaan met grootschalige opwek
of lange termijnperspectieven van 2030 en 2050
 Organiseer evenementen (on en offline) voor bewoners waar ze informatie kunnen ophalen en
geïnspireerd kunnen worden om mee te doen met het initiatief
 Werk zoveel mogelijk op buurt en straatniveau om de mond op mondreclame en sociale
netwerken te benutten
 Werk in gestructureerde samenwerking de gezamenlijke doelstelling en een concrete,
gezamenlijke agenda uit
 Wees een betrouwbare partner en draag gezamenlijk de verantwoordelijkheid wanneer
activiteiten mislukken of minder succesvol zijn
 Stel je kwetsbaar op in de tussenruimte; wees transparant over waar men binnen de eigen
organisatie tegenaan loopt
 Stap regelmatig samen terug in de tussenruimte om vanuit vertrouwen en kwetsbaarheid de
vorderingen te bespreken: Wat hadden we samen beoogd? Wat is er van terecht gekomen? Wat
kunnen we verbeteren?
Voor de gemeente
 Faciliteer enthousiaste bewoners in de gemeente die verstand hebben van de energietransitie
en/of een sociaalnetwerk hebben
 Betrek georganiseerde bewoners bij de visie en beleidsplannen op de energietransitie
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 Ga met lokale bewonersinitiatieven (zoals energiecoöperaties) een gelijkwaardig gesprek aan,
waardoor zij zich gemotiveerd en gewaardeerd voelen om mee te doen
 Zoek én vraag naar de mogelijkheden voor het ondersteunen van lokale bewonersinitiatieven,
bijvoorbeeld bij het professionaliseren en het legitimeren richting andere bewoners
 Leg de samenwerking met een bewonersinitiatief vast zodat deze langdurig stand kan houden en
er een basis ligt waar beide partijen op terug kunnen vallen
 Werk beleidskaders uit om te kunnen inspelen op het streven naar 50% lokaal eigendom
 Schets een scherp beeld over de toegevoegde waarde van een lokaal bewonersinitiatief voor de
van doelen de gemeente
 Zorg dat de wethouder zich verbonden voelt in de relatie met het bewonersinitiatief
 Zorg voor transparante communicatie tussen het lokale bewonersinitiatief en de wethouder,
raadsleden en ambtenaren
 Benader de lokale bewonersinitiatieven voor reflectiegesprekken over de relatie en voortgang
wanneer dit richting de raad nodig is of wanneer er behoefte aan is vanuit de gemeente
Voor de energiecoöperatie
 Neem positie in de energietransitie: maak duidelijk hoe het initiatief kan helpen bij de
doelstelling van de gemeente
 Laat zien wat je kunt. Bouw vertrouwen op door met een concrete klus aan de slag te gaan, die
van betekenis is voor de gemeente, en deze succesvol af te ronden
 Zorg ervoor dat er transparante communicatie is tussen jullie als initiatief en de wethouder,
raadsleden en ambtenaren, zodat zij niet onverhoopt voor verrassingen komen te staan
 Zoek in eigen kring of lokale omgeving naar versterking om de basis te verbreden van het
initiatief: zowel om meer bewoners te kunnen aanspreken binnen andere sociale netwerken én
om professionalisering teweeg te brengen via mensen met ervaring.
Meer informatie over de tussenruimte?
Ben je geïnteresseerd in wat een tussenruimte voor jouw organisatie kan betekenen?
Neem dan contact op met:

Provincie Zuid-Holland
Joey ten Cate
j.ten.cate@pzh.nl

Ruud Schuurs
ruud@ruudschuurs.com
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