
 

 

Duurzaam Haren 
STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN 

Uitgangspunt 
Duurzaam Haren wordt een duurzaamheidscoöperatie, waarin inwoners, bedrijven en organisatie kunnen 

participeren in duurzaamheids- en energieprojecten.  

 Graag in samenspraak en gefaciliteerd door gemeente Haren. 

 Geeft invulling aan benoemde duurzaamheidsdoelstellingen conform begroting 2016 / 2017. 

 Volgt de basisnotitie duurzaamheid 2016-2017. 

Functie – welke rol en houding hebben we? 
Een overkoepelende coöperatie die duurzame initiatieven initieert, stimuleert, begeleidt, coördineert, 

financiert en exploiteert. 

 Het loket waar de gemeente Haren naar verwijst inzake duurzame initiatieven. 

 Proactief voor en naar de Harense duurzaamheidsmarkt (mogelijkheden). 

 Makkelijk benaderbaar, staan midden in de samenleving. 

 Stimuleert de lokale economie in relatie met sociale cohesie. 

 Scholing, voorlichting en educatie. 

Ondernemingsvorm / Organisatie 
 Coöperatie met leden, zowel particulier als zakelijk. 

 Coöperatie met coöperanten / certificaathouders als investeerders voor projecten. 

 Een ondernemende coöperatie als profit organisatie. 

 Bezoldiging van bestuursleden, adviseurs, toezichthouders op basis van (vrijwilligers)vergoeding op 

basis van beschikbare middelen. 

 Bezoldiging van inhuur derden op basis van exploitatiebegroting en realisatie van financiering van 

projecten na goedkeuring van de project adviescommissie.  

 Rendementen (financieel en/of sociaal) voor de coöperanten. 

Missie – waarom gaan we het doen? 
In beginsel het stimuleren van de lokale economie en het versterken van de sociale cohesie met behulp van 

geldverstrekking door Harense coöperanten, waarmee duurzame (energie) voorzieningen worden 

gecreëerd zodat gemeente Haren volledig verduurzaamd wordt en blijft.  

 Opdrachten worden in beginsel aan Harense ondernemers gegund. 

Visie – wat is onze droom? 
Een onafhankelijk Harense duurzaamheid coöperatie die rendementen realiseert op duurzame installaties, 

waardoor fondsen kunnen worden beheert voor herinvesteringen in lokale duurzame initiatieven of 

waarmee lokaal maatschappelijk betrokken initiatieven kunnen worden ondersteund met als uiteindelijke 

streven gemeente Haren energieneutraal te krijgen en het liefst CO2 vrij. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_cohesie


 

 

Korte termijn doelstelling – wat willen bereiken? 
Het realiseren van besparingen en meerdere duurzame installaties in de gemeente Haren voor de inwoners, 

bedrijven, vereniging van eigenaren, vastgoedeigenaren, vereniging van eigenaren, (sport)verenigingen als 

participanten in de verschillende installaties voor duurzame opwekking en voorzieningen. 

 Besparingen; voorstellen uitwerken voor besparingen van de bebouwde omgeving, zoals isolatie 

van glas, vloer, dak of verbetering van het rendement op ketels of verlichting. 

 Soorten installaties; zoals: zonnepanelen, blue gen, ORC verbrandingsinstallaties, Biomassa ed. 

 Doelgroep; iedereen die in relatie staat met de gemeente Haren. 

 Functie; het uitvoerend en beherend loket voor verschillende duurzame initiatieven. 

 Verwijzende partners; gemeente Haren, Ondernemend Haren, Dorpsfonds Haren, Noorden 

Duurzaam. 

 Rol; initiëren, stimuleren, begeleiden, coördineren, exploiteren van initiatieven en beheren van 

installaties. 

 Lokaal betrokken; het versterken van de lokale economie door duurzame lokale investeringen te 

herinvesteren in de gemeente Haren met tussenkomst van Harense organisaties en bedrijven 

(ondernemers) en Harense inwoners (particulieren). 

 Concentratie van kennis. 

Planning 
De realisatie voor exploitatie van duurzame installaties kan worden onderverdeeld in de volgende drie 

fasen. 

 Mei-okt 2016; werven coöperanten, bestuur en oprichting coöperatie Duurzaam Haren. 

 Okt – dec 2016; inrichten organisatie en voordragen eerste projecten. 

 Jan 2017 – dec 2018; startfase, operationeel en uitvoeren voor het installeren van 1 MWh aan 

installaties. 

 Vanaf jan 2019; volwassenheidsfase, het onafhankelijk van gemeentelijke bijdragen kunnen 

opereren.  

Startprojecten voor awareness en ledenwerving 
Concrete projecten in de vorm van laaghangend fruit, waarmee de coöperatie een snelle start kan maken. 

 Postcoderoos Zonneweide A28 

 Postcoderoos Glimmen (2 jaar) 

 NS Rangeerterrein 

 Alle scholen, zoals nieuwbouw Zernike College 

 Zwembad 

 Sporthal de BAM  



 

 

Voor ondernemers 
Wat is Coöperatie Duurzaam Haren 
Een coöperatie als platform voor duurzaamheids kennisuitwisseling voor leden en als projectorganisatie 

voor coöperanten voor realisatie van financiële of sociale rendementen op duurzaamheids- en 

energieprojecten, waarmee duurzame (energie) voorzieningen worden gecreëerd.  

 De coöperatie ondersteunt gemeente Haren in haar duurzaamheidsdoelstellingen, zodat gemeente 

Haren volledig verduurzaamd wordt en blijft.  

 De coöperatie stimuleert de lokale economie en sociale cohesie van gemeente Haren. 

Leden 
Harense inwoners als particuliere leden en Harense organisaties of bedrijven als ondernemers. 

Korte termijn doelstelling 
Het realiseren van meerdere duurzame installaties op daken en vrije velden in de gemeente Haren voor de 

inwoners, bedrijven, vereniging van eigenaren, vastgoedeigenaren als participanten in de verschillende 

installaties voor duurzame opwekking en voorzieningen. 

Werkwijze 
De coöperatie streeft naar een zakelijk netwerk van in beginsel Harense bedrijven, die meerwaarde of een 

sociale bijdrage willen leveren voor ontwikkeling en uitvoering van duurzaamheids- en energieprojecten.  

Wat investeer ik als ondernemer 
Tijd om projectvoorstellen gezamenlijk uit te werken. Inbreng van specifieke kennis om projecten te 

concretiseren. Een jaarlijkse bijdrage als zakelijk lid van bijvoorbeeld € 150 ex. BTW voor enerzijds de 

dekking van organisatorische kosten en anderzijds voor aanbesteding van projectuitvoering. 

Welke voordelen biedt het de ondernemer? 
Het verduurzamen van in bezit zijnde vastgoed. Vergroting naamsbekendheid, proactieve marktbenadering, 

toegang tot nieuwe doelgroepen, extra afzetkanaal, voorkeursbehandeling bij uitbesteding van projecten. 

Aanbrengen van en meedoen in projectvoorstellen zoals het uitwerken, promoten, aanbesteden, 

realiseren, installeren en onderhouden van projecten. 

Wat is uniek aan de Harense Coöperatie? 
Een lokaal netwerk met een hoge mate van betrokkenheid van inwoners en ondernemers. Een makkelijk 

benaderbare coöperatie met een proactieve werkhouding voor het waarnemen van kansen en het nemen 

van initiatieven. 

Hoe wordt ik lid en vervolgens coöperant? 
Door het aangaan van een lidmaatschap met automatische verlenging per kalenderjaar. Door het intekenen 

op een projectvoorstel met één of meerdere certificaten.   



 

 

Voor particulieren 
Wat is Coöperatie Duurzaam Haren 
Een coöperatie als platform voor duurzaamheids kennisuitwisseling voor leden en als projectorganisatie 

voor coöperanten voor realisatie van financiële of sociale rendementen op duurzaamheids- en 

energieprojecten, waarmee duurzame (energie) voorzieningen worden gecreëerd.  

 De coöperatie ondersteunt gemeente Haren in haar duurzaamheidsdoelstellingen, zodat gemeente 

Haren volledig verduurzaamd wordt en blijft.  

 De coöperatie stimuleert de lokale economie en sociale cohesie van gemeente Haren. 

Leden 
Harense inwoners als particuliere leden en Harense organisaties of bedrijven als ondernemers. 

Korte termijn doelstelling 
Het realiseren van meerdere duurzame installaties op daken en vrije velden in de gemeente Haren voor de 

inwoners, bedrijven, vereniging van eigenaren, vastgoedeigenaren als participanten in de verschillende 

installaties voor duurzame opwekking en voorzieningen. 

Werkwijze 
De coöperatie streeft naar een zakelijk netwerk van in beginsel Harense bedrijven, die meerwaarde of een 

sociale bijdrage willen leveren voor ontwikkeling en uitvoering van duurzaamheids- en energieprojecten.  

Wat betaal ik als particulier 
Een jaarlijkse bijdrage als particulier lid van bijvoorbeeld € 50 ex. BTW voor enerzijds de dekking van 

organisatorische kosten en anderzijds voor advies en kennisuitwisseling inzake de 

duurzaamheidsdoelstellingen. 

Welke voordelen hebben coöperatieprojecten voor mij? 
Het helpen met het verduurzamen van mijn eigen woning. Co2 reductie op mijn energie. Het 

onafhankelijker worden van derden. Invloed hebben op opwekking en distributie van energie. Direct 

toegang tot projectvoorstellen met voorkeursbehandeling om als coöperant te mogen participeren in deze 

projecten voor het behalen van rendement op eigen vermogen. Het mogen delen in toekomstige 

opbrengsten van de coöperatie. Het profiteren van voordelen op duurzaamheidsprojecten, zoals subsidies 

en inkoopkortingen op levering van materialen, producten en diensten voor bijvoorbeeld zonnepanelen en 

isolatie van glas, vloer en dak 

Wat is uniek aan de Harense Coöperatie? 
Een lokaal netwerk met een hoge mate van betrokkenheid van inwoners en ondernemers. Een makkelijk 

benaderbare coöperatie met een proactieve werkhouding voor het waarnemen van kansen en het nemen 

van initiatieven.  

Hoe wordt ik lid en vervolgens coöperant? 
Door het aangaan van een lidmaatschap met automatische verlenging per kalenderjaar. Door het intekenen 

op een projectvoorstel met één of meerdere certificaten.  



 

 

Voor Gemeente 
Wat is Coöperatie Duurzaam Haren 
Een coöperatie als platform voor duurzaamheids kennisuitwisseling voor leden en als projectorganisatie 

voor coöperanten voor realisatie van financiële of sociale rendementen op duurzaamheids- en 

energieprojecten, waarmee duurzame (energie) voorzieningen worden gecreëerd.  

 De coöperatie ondersteunt gemeente Haren in haar duurzaamheidsdoelstellingen, zodat gemeente 

Haren volledig verduurzaamd wordt en blijft.  

 De coöperatie stimuleert de lokale economie en sociale cohesie van gemeente Haren. 

Leden 
Harense inwoners als particuliere leden en Harense organisaties of bedrijven als ondernemers. 

Korte termijn doelstelling 
Het realiseren van meerdere duurzame installaties op daken en vrije velden in de gemeente Haren voor de 

inwoners, bedrijven, vereniging van eigenaren, vastgoedeigenaren als participanten in de verschillende 

installaties voor duurzame opwekking en voorzieningen. 

Werkwijze 
De coöperatie streeft naar een zakelijk netwerk van in beginsel Harense bedrijven, die meerwaarde of een 

sociale bijdrage willen leveren voor ontwikkeling en uitvoering van duurzaamheids- en energieprojecten.  

Wat investeren ondernemers en wat betalen particulieren 
Ondernemers. Tijd om projectvoorstellen gezamenlijk uit te werken. Inbreng van specifieke kennis om 

projecten te concretiseren. Een jaarlijkse bijdrage als zakelijk lid van bijvoorbeeld € 150 ex. BTW voor 

enerzijds de dekking van organisatorische kosten en anderzijds voor aanbesteding van projectuitvoering. 

Particulieren. Een jaarlijkse bijdrage als particulier lid van bijvoorbeeld € 50 ex. BTW voor enerzijds de 

dekking van organisatorische kosten en anderzijds voor advies en kennisuitwisseling inzake de 

duurzaamheidsdoelstellingen. 

Welke coöperatieprojecten worden opgestart? 
Op korte termijn het uitwerken van projectvoorstellen voor enerzijds postcoderoos voor platte daken, 

postcoderoos voor zonneweide en anderzijds een biomassa installatie.  

Welke voordelen heeft de coöperatie voor de gemeente? 
Het ondersteunen in de uitvoering van overheidstaken. Het verduurzamen van het overheidsvastgoed 

(scholen en gebouwen), vastgoed niet woningen particulier bezit en woningen.  Het stimuleren van de 

lokale economie en daarmee de lokale werkgelegenheid. Gezamenlijke publiciteit voor het positioneren van 

gemeente Haren als groene gemeente. 

Wat is uniek aan de Harense Coöperatie? 
Een lokaal initiatief die lokale en regionale netwerken verbindt en wordt ondersteund door lokale 

ondernemers, zelfstandige professionals en duurzaam gedreven inwoners met een zakelijke inslag. 



 

 

Wat kan de gemeente doen om te ondersteunen? 
Het ondersteunen van de coöperatie met een onderzoeksbudget voor het toetsen van de haalbaarheid van 

de opstartprojecten. 

Hoe ziet de organisatie eruit? 
Een bestuur voor de dagelijkse leiding. Het bestuur wordt geadviseerd met adviescommissie(s) ter 

beoordeling van de haalbaarheid van projecten. Coöperanten die participeren in projecten. Leden, die de 

duurzaamheidsdoelstellingen ondersteunen. Stakeholders / partners ondersteunen de coöperatie met 

kennis, diensten of producten. 

Wat is de opstartbegroting 
Zie prognose voor Q4-2016 en Q1-2017 

Wat zijn de statuten? 
Zie concept statuten te downloaden van website. 

 

 

 

 

 

 


