
         Alkmaar, 28 april 2021 

 

Notitie EUROSOLAR NL voor Energie Samen omtrent samenwerking 

Onderwerp: Beschrijving toegevoegde waarde EUROSOLAR NL voor Energie Samen 

Naar aanleiding van de vorige week door notariële inschrijving bij de KvK geformaliseerde oprichting 

van EUROSOLAR NL (= Nederlandse tak van EUROSOLAR) en diverse overlegmomenten tussen 

EUROSOLAR NL en Energie Samen in de laatste maanden (met Felix Olthuis, Siward Zomer en Jean-

Pierre van Lin), laten wij jullie hieronder graag een beschrijving van de toegevoegde waarde van 

EUROSOLAR NL voor Energie Samen toekomen (zoals afgesproken in ons online overleg  op 22 maart 

2021). 

Uitstekende basis voor complementaire samenwerking met hetzelfde doel voor ogen: 

De basis van de wederzijdse waarde voor elkaar komt voort uit het feit dat het doel van Energie 
Samen en EUROSOLAR NL identiek is: de snelle transitie van het actuele energiesysteem naar 100% 
duurzame bronnen met daarbij maximaal eigendom/participatie door burgers.  

Omvang en focus van Energie Samen en EUROSOLAR NL zijn hierbij complementair. Energie Samen 

richt zich sterk op de ondersteuning van concrete projectrealisaties door burgerenergiecoöperaties. 

De focus van EUROSOLAR NL richt zich vooral op een rol als onafhankelijke kennis- en lobbyplatvorm 

onder de koepel van Energie Samen en ter ondersteuning van de community van Energie Samen. 

Vanuit die rol kunnen wij prima optreden als schakel voor kennis, die aanwezig is in ons netwerk 

(d.w.z. de academische wereld van universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten). Op die 

manier is er ondanks het (nog) kleine aantal leden (8 personen, waaronder 2 hoogleraren en 2 

lectoren), veel kennis bij ons in huis. Daarnaast hebben we ook direct en laagdrempelig toegang tot 

relevante kennis vanuit de community van de EUROSOLAR koepelorganisatie, waarvoor vooral de 

kennis van de internationaal zeer gerenommeerde door EUROSOLAR georganiseerde IRES 

conferentie (International Renewable Energy Storage) een goed voorbeeld is. Verder gaat 

EUROSOLAR NL ook “best practices in NL” nog beter zichtbaar maken (b.v. door het organiseren van 

een jaarlijkse Solar Prize event), waarvoor ongetwijfeld ook coöperaties van Energie Samen als 

kandidaten in beeld zullen komen.  

Samenvatting van concrete punten van toegevoegde waarde vanuit EUROSOLAR NL: 

▪ Vraagbaak voor technologische vragen omtrent energietransitie  
▪ Schakel tussen energiecoöperatie community van Energie Samen en de kenniswereld 
       (universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen) 
▪ Partner voor samenwerking* (vormgeving kan het beste gebeuren door regulier overleg).  
▪ Bron van interessante standpunten/innovaties/kennis voor het bredere debat omtrent de  
       energietransitie (b.v. voor Wind & Zon, klimaatweb.nl en interactie met European Solar Times) 
 
Met vriendelijke groet, 
Frank Lenzmann namens EUROSOLAR NL. 
 
*Concrete actuele mogelijkheid: samen optreden als gastheer voor de EUROSOLAR European Solar 
Prize event op 2 december 2021 en hierbij samen optrekken met gemeente Amsterdam. 


