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• ‘Waar’: energie, voedsel, 
mobiliteit, zorg enz. 

• Systeem: gebiedsontwikkeling 

• Gebiedswaardecreatie 
• Coöperatief ecosysteem 

• Coöperatie-oprichtingen 
• Bestuurlijke begeleiding 
• Ledenprogramma's
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• Coöperatie-onderzoek 
• Onderwijs/cursussen 
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De Bommelerwaard 
• Zuidwest uitloper van Gelderland (boven Den Bosch) 

• Riviereiland & energie-eiland binnen 66 km Maas en Waal 

• 23 kernen, 20.000 huishoudens, 51.565 bewoners 

• 147 km2: grasland, kassen, fruitteelt 

• Transporthub



Dec 2007



Coöperatie Bommelerwaar

• Oprichting: 28 juni 2016 
• Actueel ledenaantal: <100 
• Brede doelstelling: een economisch, ecologisch 

en sociaal duurzame Bommelerwaard: energie- 
en klimaatneutraal, waterveilig, afvalloos, 
natuurinclusief, levensloopbestendig enz. 

• Actueel speerpunt: energie-zelfvoorziening.





Totaal: 11.848 TJ 
= 500 windmolens x3MW 

t.w.v. ± € 2,5 mrd 
of: 4.000 ha zonnepanelen  
= 25% van de Bommelerwaard  

(“Niet te geloven: onhaalbaar!?”)

’11 windmolens’ 
(“Lijkt doenlijk”)

Sectoren

‘230 windmolens’ 
(“Daar schrik je van!”)

Energieverbruik Bommelerwaard
Data: Klimaatmonitor, 2014 (Rijkswaterstaat, I&M); Bewerking: Coöperatie Bommelerwaar

Particulier vervoersdeel 
(600 miljoen km) 

=’12 windmolens’

Energiesoorten

Wind:Zon=2:1 
15 molens 

+120 ha glas



Energie Diensten  
Bedrijf Rivierenland

Handels 
platform

& Ondernemersverenigingen

besparing

wind

(rest) 
warmte

zon

bio- 
vergistingWKK

Dienst- 
verleners

belastingen

wetgeving
subsidies regelingen

koeling

brandstof

gas

stroom

technologie

software

financiering

processen

verwarming

(aard)  
warmte

experiment- 
ruimte

biomassa
groenafval

Verenigingen & Dorpsraden

CO2
netten

verlichting

& Scholen

bufferen

realisatie

belichting

kennis

investeren

water

LBG

Bommelerwaar Energiepartner-Landschap



De Bommelerwaard, ons mooie riviereneiland, staat 
voor grote uitdagingen: Hoe zorgen we voor een 
gezonde en bloeiende woon-, werk- en leefomgeving? 
Alle verbeteringen op individueel niveau  zijn welkom.  
Kunnen we tegelijkertijd niet ook het systeem op 
gebiedsniveau aanpakken?  
Kunnen we ons als gebiedsbewoners, ondernemers, 
bedrijven en overheid verbinden aan één gezamenlijke 
duurzaamheidsagenda: energie- en klimaatneutraal, 
waterveilig, natuurinclusief, sociaal verbonden?  
Tijdens de Conferentie onderzoeken we de 
mogelijkheden voor het gebiedsenergiesysteem.  
We kunnen op diverse fronten snel beginnen: 
besparen, investeren in lokale opwek voor zelflevering, 
warmte, een eigen handelsplatform en smart grid, 
bufferen, balanceren, e-deelauto’s … 
Samen aan de slag, al in de geest van de 
Omgevingswet. De Bommelerwaard als lerende 
experimentomgeving voor circulaire en inclusieve 
gebiedseconomie.  
Werken aan systeemtransitie door te dóen.  
Ben je erbij?

U bent van harte welkom 
op Kasteel Ammersoijen 

X december 2016 
09:30-17:00 uur,  
met aansluitend  
borrel & diner

Info & aanmelden: 
www.bommelerwaar.nl

Gebiedsconferentie 
Bommelerwaard

 Van harte welkom op Slot Loevestein 

15 december 2016  
12:30-17:30 uur

100 deelnemers; 

30 sprekers

Burgers uit:

En voorts met steun van:



BOMMELERWAAR
-STROOM

Samen met:

Simpel: Van ons

Stap ook over!





<Zomer 
2017

Ult. 
2017

Ult. 
2018

2022 2027

Bommelerwaar-Stroom 
deelnemers 
(huishoudens x3500 kWh)

0 1.000 3.000 16.000 16.000

Elektrische auto’s 
(x25.000 km) 1 10 100 10.000 30.000

Elektriciteit afname:  
huis + auto (MWh) 3 3.533 10.833 89.250 155.750

Gevraagde molen-
equivalenten  
(Zon:wind = 1:2)

0,0 0,5 1,6 13,6 23,7



Bewoners 
Ondernemers

Rente & aflossing: tarief+fiscaal

Stroom Energierekening

Voorfinanciering

Stroom

Overeenkomst: 
- Coöperatie = eigenaar 
- Geen voorinvestering 
- 10 jaar afname + cederen 
- B.A. + optioneel: investeringsopslag 
- Winstrecht > aflossing

Vrijwillige  
ledenlening

Lening

Belastingdienst



Zuilichem

Well

Velddriel

Rossum

De Bommelerwaard: 4 Postcoderozen



Tijdlijn

PlattelandsParlement

Lancering Uitgangspuntennota

Duurzaamheidsplatform

VerkiezingenDemocraticChallenge

Energieplan Omgevingsvisie

Springtij

Juni ‘17 September December Maart ‘18



Dr. ir. Onno van Bekkum
Tel: 06-3614 5231
• Coöperatiedeskundige, CO-OP Champions

vanbekkum@coopchampions.com, (www.coop…)
• Bestuurder, Coöperatie Bommelerwaar 

onno@bommelerwaar.nl (www.bomm…) 
• Bestuurder, De Coöperatieve Samenleving

onno.vanbekkum@decooperatievesamenleving.nl (www.deco…)

Contact houden?


