
 

 

Jaarverslag Coöperatie Energie Samen (11 mei 2018 – 31 december 2019)  

 

Met de oprichting op 11 mei 2018 van de coöperatie Energie Samen heeft de ‘beweging-van-

onderop’ een basis gelegd voor de versteviging van de positie van de burger in de energietransitie. 

Vrijwel alle belangrijke landelijke burger-organisaties zijn lid en medeoprichter geworden: Hoom, 

PAWEX, REScoopNL, ODE Decentraal en Ecode (Econobis). In de loop van 2019 is ook coöperatie 

Mobiliteit Samen als lid verwelkomd. 

In 2019 is Projectbureau REScoopNL BV omgedoopt tot Bedrijfsbureau Energie Samen BV. Het 

Bedrijfsbureau behartigt alle operationele zaken van Energie Samen: kennisontwikkeling, 

belangenbehartiging, projectbegeleiding (wind, zon, besparing, warmte), beheer en exploitatie.  

Algemene Ledenvergaderingen 

In de verslagperiode zijn 15 algemene ledenvergaderingen gehouden. Belangrijke besluiten betroffen 

de fusie van ODE Decentraal, REScoopNL en Ecode en (eind 2019) de voorgenomen fusie van PAWEX 

met Energie Samen.   

Inhoudelijke onderwerpen 

In het Klimaatakkoord dat in juni 2019 een feit werd heeft Energie Samen, in de persoon van Siward 

Zomer, een grote rol kunnen spelen in het tot stand komen van ‘het streven naar 50% eigendom en 

zeggenschap van coöperaties van duurzame energieprojecten’. Tevens, in de zijlijn van het 

Klimaatakkoord, heeft Energie Samen de opvolging van de Postcoderoos-regeling en het salderen 

mogelijk gemaakt. 

Energie Samen heeft in de verslagperiode de samenwerking binnen de Participatiecoalitie 

geconsolideerd en met de door de ministeries van BZK en EZK verstrekte subsidie een aanvang 

kunnen maken met het faciliteren van RES-vertegenwoordigers en activiteiten voor aardgasvrije 

wijken. Partners in de Participatiecoalitie zijn HIER, Buurkracht, NMF en LSA Bewoners. 

Veel energie en aandacht was gericht op het verder realiseren van het Ontwikkelfonds Coöperaties. 

Met name de subsidievertrekkers (EZK, provincies) waren niet bij machte tot snelle 

overeenstemming te komen over condities en voorwaarden waaronder het Nationaal Groenfonds 

(fondsbeheerder) en Energie Samen (fondsmanager) aan de slag konden. 

Stichting DOEN heeft een tweede subsidie verstrekt, waarmee het Bedrijfsbureau de ondersteuning 

van wind- en zonprojecten kon voortzetten. 

 

 

 



Bestuur 

Het oprichtingsbestuur bestond uit: Felix Olthuis (voorzitter), Ferd Schelleman (secretaris), Bjorn 

Veenstra (penningmeester) en Jan Hink. 

Op 31 december 2019 werd het bestuur gevormd door: Felix Olthuis (voorzitter), Bjorn Veenstra 

(penningmeester), Norbert Buiter (beoogd penningmeester), Ferd Schelleman (secretaris), Andries 

Metz (lid), Guus Ydema (lid), Axel Posthumus (lid) en Brenda Harsveld (lid). 

In de verslagperiode is het bestuur 17 keer bij elkaar gekomen. 

 

Bedrijfsbureau Energie Samen BV 

De directie werd gevormd door Sijtze Brandsma (algemeen directeur), Bjorn Veenstra (financieel 

directeur) en Siward Zomer (directeur belangenbehartiging). Econobis BV werd in de verslagperiode 

onderdeel van het Bedrijfsbureau met René van Vliet als directeur Econobis. 

De verdere personele bezetting bestond 31 december 2019 uit: Marco Tazelaar (zzp), Jennie Tissingh 

(zzp), Gerwin Verschuur (zzp), Kirsten Notten (zzp), Theo de Bruijn (zzp), Liesje Harteveld 

(loondienst), Tammo Hoeksema (zzp), Cilou Bertin (loondienst), Leon Straathof (zzp) en Piet-Hein 

Speel (zzp).  

 

Leden 

 

Op het moment van schrijven van dit jaarverslag (augustus 2020) is het ledenbestand van Energie 

Samen: 

Landelijke koepels: 3 

Regionale koepels: 6 

Lokale energiecoöperaties en verenigingen: 221 

Supporters (organisaties): 39 

Supporters (personen): 632 


