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Haarle Energie Neutraal = Niet Nieuw !!

Bron: Collectie Robert Kemper Alferink



1. Waarom Haarle Energie Neutraal

2. Hoe pakken wij het aan



Onze Planeet: klimaatverandering 

Energie: steeds duurder



1. Gas - CO2 emissiekosten - Groningen dicht - Gas uit huis

2. Olie - CO2 emissiekosten - Bevolkingsgroei - meer vraag 

3. Steenkool - CO2 emissiekosten - geen nieuwe centrales

4. ‘Nieuwe schone’ elektriciteit = 6,6%:

- Wind op Land - 1,08% - Houtkachels - 0,95%

- Wind op Zee - 0,57% - Afvalcentrales - 0.96%

- Zonnepanelen - 0,37% - Biogas - 0,50%

- Geothermie - 0,14% - Bio-olie - 0,64%

- Warmtepompen - 0,35% - Waterkracht - 0,02%

- Biomassa - 0.95% #energieopwek.nl

Traditionele Brandstoffen = 82% van onze energie



Energie Wordt Duurder
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WAAROM:

1. Prijs Co2 = 3x hoger

2. Gas gebruik groeit

3. Warme zomer, veel Airco

4. Vullen gasopslag

5. België meer NL stroom

6. Energiebelasting omhoog 
+/- Euro 150/huishouden



Nederland – Energie verbruik 2017



• 2018 hernieuwbare energie = 6,6% van totale energie productie

• Doel 2020 = 14%

• Doel 2023 = 16%

• Doel 2050 = 100% = Nederland Energie Neutraal ?

Nederland – Energie Doelstelling 2050

www.energieopwek.nl

Toekomst = De Grote Energie Omwenteling



Toekomst = Mix van Energiebronnen

??



Onze aanpak in Haarle



• Wij staan allemaal voor: ‘De Grote Energie Transitie’

• Dit raakt alle huishoudens, dit raakt ons allemaal !!!

• Niets doen is geen optie, dus gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen

• Niemand kan het alleen, dus allemaal tezamen: De Kracht van Haarle

• Met steun Rijk, Provincie, Gemeente, Energiebedrijven, Bedrijfsleven

• Dus…..Samen Doen………dan bereiken we snel, het beste resultaat !

Ons Doel voor Haarle en Waarom:

De Kracht van Haarle



• Ons Moto: ‘Heft in eigen hand houden’

• Gemeente geeft ons 3 jaar de tijd om de energie transitie zelf op te lossen

• Daarna…..wordt het voor ons besloten………….. door anderen!

• Samen dragen wij de lasten, samen plukken wij de vruchten

• Andere projecten zien veel protesten, inwoners staan NIET AAN HET STUUR

• Dus alles……Samen Doen………dan bereiken we snel, het beste resultaat !

Allemaal Samen: Uitzoeken, Werken, Beslissen, Delen

De Kracht van Haarle



• Energie Park Daarle: 3x Hoge windmolens - Reggewind - van buiten het dorp

Tot 12.400 huishoudens = tot 90% van huishoudens in gemeente Hellendoorn.

• Dalfsen Stroomt: Dak FORECO – Postcoderoos: 111 huishoudens, 1568 panelen

Inwoners van Dalfsen tezamen

• ENDONA Heeten: 3,5HA = 7750 panelen, 600 huishoudens = Euro 250/aandeel

Door inwoners: geen winstdoel, omzet stroomt terug naar de gemeenschap.

In 2030 moet het Openbaar Vervoer in Nederland uitstoot vrij zijn

Voorbeelden en Verschillen

De Kracht van Haarle



Dorpskracht Boerkracht

Warmtekracht Communicatie

Energie team 
Haarle



Inventarisatie

•Hoeveel energie heeft Haarle nodig.

•Hoeveel duurzame energie wordt er nu al opgewekt in 
Haarle (elk initiatief telt mee).

•Welke energievormen leveren voldoende om Haarle 
Energie Neutraal te maken.

•Welke gronden zijn landschappelijk en economisch 
gezien het meest geschikt om energie op te wekken.

•Welke daken en oppervlaktes zijn beschikbaar voor 
zonnepanelen in Haarle.



Techniek

•Welke technische mogelijkheden zijn er om energie op 
te wekken. 

•Welke technische toepassingen zijn in Haarle haalbaar.

•Welke technische aanpassingen zijn hiervoor 
noodzakelijk (stroomnetwerk)

•Welke toepassingen hebben ’t beste rendement over 
een periode-x.



Business case / financiën

•Prijs minimaal marktconform voor de Haarlenaar.

•Lusten en lasten verdelen over inwoners.

•Hoe ziet het financiële plaatje eruit. Wat kost de 
investering, wat levert ’t op.

•Subsidies.

•Moet je een stichting of coöperatie oprichten. 
Onderzoek benodigd om de business op te zetten.

•Leren van andere initiatieven.

•Samenwerking met commerciële bedrijven.



Communicatie

•Alle inwoners enthousiasmeren, informeren.

•Iedereen moet weten wat Haarle doet.

•Samen doen.

•Samen verantwoordelijkheid nemen.

•Website/nieuwsbrieven.



Vragen ?


