JAARPLAN REIJE 2021

1

Inhoudsopgave
REIJE VISIE EN MISSIE		

4

ONZE OPGAVE
1. EEN VERSTERKTE RELATIE MET ONZE LEDEN
EN BREDERE COMMUNITY
2. EEN VOLWAARDIG PROJECTEN PORTFOLIO
3. KWALITATIEF HOOGWAARDIGE ONDERSTEUNING
VAN DE VIER GEMEENTEN IN DE VERDUURZAMING
VAN HET WONINGBESTAND, VVE'S EN BEDRIJVEN
4. VERSTERKEN VAN REGIONALE SAMENWERKING
5. HELDERE KEUZES IN DE ROL EN BIJDRAGE
VAN REIJE IN ENERGIETRANSITIE
6. EEN KWALITATIEF HOOGWAARDIGE BACKOFFICE

6
8

BIJLAGEN

10
14

15
16
17
19

JAARPLAN REIJE 2021

REIJE Visie en Missie

ONZE BASIS

REIJE is een energiecoöperatie opgericht om vanuit
lokaal eigenaarschap een bijdrage te leveren aan de
versnelling van de energietransitie. Samen met onze
leden zetten wij ons in om in onze werkregio
● Zon- en Windprojecten te ontwikkelen
● Te adviseren in de verduurzaming van woningen
en VvE's
● Collectieve inkoop van verduurzamingsmaatregelen mogelijk te maken
● Buurtinitiatieven en beginnende coöperaties te
ondersteunen
Coöperatief ontwikkelen geven wij vorm op basis van
de Coöperatiecode (NCR, 2019). Belangrijkste pijlers
hiervan zijn:
1. COÖPERATIEF ONDERNEMERSCHAP

De coöperatie is een vereniging met een bedrijf.
Coöperatief ondernemen betekent ondernemen ten
behoeve van leden vanuit een gemeenschappelijke
behoefte en lange termijn waarde creatie.
2.		COLLECTIVITEIT EN WEDERKERIGHEID

De relatie tussen leden is gebaseerd op gelijkwaardigheid en samenwerking, uitgaande van de kracht
van het collectief en wederzijdse rechten en plichten.

De basis van alles wat we doen is de leden community. Door lidmaatschapsgeld (ledenkapitaal) en financiële deelname in projecten kunnen wij lokaal ontwikkelen. Met de inzet van actieve leden in werkgroepen
en commissies kunnen wij onze lokale rol versterken.
Het bestuur acteert in opdracht van de leden als het
gaat om het uitzetten van een koers en het bewaken
van de voortgang daarop.
Lokaal krijgt het coöperatief ontwikkelen vorm in
samenwerking met ontwikkelaars, banken, gronddak eigenaren, maar ook met gemeente, netwerk
beheerders, energiebedrijven en wellicht andere
lokale initiatieven.
In het grotere speelveld speelt de coöperatie een
belangrijke rol, binnen de regionale energiestrategie
als het gaat om de invulling van de regionale opgave
uit het klimaatakkoord, bijdragen aan de provinciale
ambities en uiteindelijk onderdeel gaan uitmaken van
de landelijke opgave.
De afgelopen jaren is een groei van energie coöperaties zichtbaar. Op dit moment zijn er ongeveer 600
energiecoöperaties actief in Nederland.

3. LEDENBETROKKENHEID

De coöperatie is een ledenorganisatie op democratische grondslag, de mate van zeggenschap is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk regelement.
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ONTWIKKELINGEN IN ONS WERKVELD

De energietransitie lijkt op dit moment in een stroomversnelling te zitten. Op Europees niveau vanuit de
Green Deal, landelijk, vanuit het klimaatakkoord,
regionaal vanuit de RES’sen (regionale energie
strategie) en lokaal vanuit de gemeentelijke ambities
als het gaat om opwekken van lokale energie en
verduurzaming van het woning- en bedrijvenbestand.
Het is helder dat de rol en bijdrage van de coöperatie
zich blijft ontwikkelen in dit krachtenveld, en dat dit
vraagt om keuzes.
Om lokaal eigendom te kunnen blijven borgen, én
om te werken aan en geworteld te blijven in de lokale
energietransitie zullen we altijd een lokale speler
zijn. Dat kunnen we alleen waarmaken als we slim
omgaan met onze beperkte tijd, capaciteit en middelen. We zullen dan ook meer dan tot nu toe manieren

moeten vinden om de regionale samenwerking te
versterken. Samenwerking in de dienstverlening naar
gemeenten, samenwerking in de professionalisering
van onze vrijwilligers, samenwerking in het zoeken
van mogelijkheden tot financiering, en het samenwerken op inzet van professionele krachten. Ook
zullen we blijven zoeken naar manieren om samen te
werken met de coöperatief ingestelde ontwikkelaars
(zoals Wiek II, Pure Energie en Prowind).
Daarnaast ontstaan binnen de energietransitie ‘nieuwe’thema’s. De warmtetransitie, de Energie Service
Companie (ESCO), vragen rondom energie opslag.
Als energie coöperatie kunnen we hier niet omheen,
maar moeten we onszelf wel de vraag (blijven) stellen
hoe we ons hiertoe willen verhouden. Dat vraagt
zorgvuldigheid en afstemming, ook met onze leden.
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ONZE OPGAVE

Onze opgave
voor 2021
Voor het komend jaar willen we de volgende
resultaten boeken:
1. Een versterkte relatie met onze leden en brederecommunity. Met de ontwikkeling van het
windpark is ons ledenbestand verdubbeld, en
graag willen wij met ons actieve ledenbestand
een rol van betekenis (blijven) spelen in de lokale
energietransitie. Wij putten graag uit ons leden
bestand als het gaat om vrijwilligers, bestuurs
leden en wellicht professionele inzet;
2. Een volwaardig projecten portfolio op het gebied
van zon- en windprojecten;
3. Kwalitatief hoogwaardige ondersteuning van de
vier gemeenten (Renkum, Rheden, Roosendaal
en Arnhem) in de verduurzaming van het woning
bestand (huur-) woningen, VvE's en bedrijven;
4. Structureel invullen van regionale samenwerking
tussen collega-coöperaties als het gaat om expertise en dienstverlening;
5. Heldere en onderbouwde keuzes in de rol en
bijdrage van REIJE aan nieuwe activiteiten;
6. Een kwalitatief hoogwaardige backoffice ter
ondersteuning van de werkzaamheden van REIJE.
In dit document worden deze plannen verder
toegelicht.
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EEN VERSTERKTE RELATIE MET ONZE
LEDEN EN BREDERE COMMUNITY

Organisatie van de Coöperatie

De coöperatie is als gevolg van de participatie in
WPKP gegroeid naar 650 leden. De ledenvergadering
(ALV) is het ‘hoogste’ orgaan binnen de coöperatie.
De leden worden vertegenwoordigd door een gekozen bestuur, bestaande uit (minimaal) een voorzitter,
secretaris en penningmeester. Het bestuur wordt versterkt door zogenaamde ‘agenda-leden’, mensen die
op basis van hun bijdrage aan REIJE inhoudelijk en
op verzoek aanhaken bij bestuursvergaderingen.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitzetten
van de koers, het bewaken van de voortgang daarop
en het activeren van de bestuurlijke en ambtelijke
contacten die daarvoor nodig zijn. Het bestuur heeft
de laatste 2 jaar een aantal wisselingen doorgemaakt. Voor 2021 zetten wij ons in voor een stabiele
bestuurssamenstelling.

Werkgroep leveranciers-selectie (afgerond in 2020)
Ter ondersteuning van de besluitvorming rondom
turbinekeuze en leveranciersselectie voor het windpark heeft een werkgroep advies uitgebracht op
basis van de voor de coöperatie relevante wegingscriteria. Dit advies is meegenomen in de besluit
vorming met de ontwikkelaar.
Werkgroep Warmtetransitie
De vraag naar een mogelijke bijdrage van een
energiecoöperatie aan de transitievisie warmte van
een gemeente en de ontwikkeling en aanleg van
warmtenetten wordt onderzocht door de werkgroep
Warmtetransitie. In het afgelopen jaar is onderzoek
gedaan: in drie scenario’s worden mogelijke posities
van een energiecoöperaties in dit proces omschreven. In 2021 zal dit verder worden geconcretiseerd.

Commissies (2020 en 2021)

Actieve leden

In de coöperatie zijn een aantal commissies actief.
Hierin werken leden samen aan belangrijke thema’s.Commissies zijn direct verbonden met een
van de bestuursleden en agenderen daar waar zij
belangrijke ontwikkelingen zien, een besluit willen of
financiering zoeken. Op dit moment zijn de volgende
commissies actief:

De inzet van actieve leden is onontbeerlijk om de
ambities van REIJE waar te maken. Dat vraagt een
specifieke vorm van coördinatie waarbij enerzijds
eigen initiatief en inzicht van participanten essen
tieel is, anderzijds een zekere mate van afstemming
en professionaliteit geborgd moet zijn. Met ons
werk bewegen wij ons in belangrijke mate in een
professioneel werkveld. In 2021 willen wij de inzet
en aansturing van actieve leden professionaliseren,
onder meer in samenwerking met Hoom, een coöperatie voor coöperaties en ondersteunend in het
opleiden van energiecoaches. Ook in samenwerking
met Gelderse energiecoöperaties zal een professionaliseringsslag plaatsvinden, onder meer van
projectleiders. Hiermee bieden wij kansen voor leden
die ervaring willen opdoen in het werkveld van de
energietransitie, en kunnen wij als coöperatie onze
slagkracht vergroten.

Financiële commissie
Ondersteunt de penningmeester en kijkt kritisch
mee naar business cases, investeringsbeslissingen,
contracten en afspraken met banken.
Communicatiewerkgroep
Is de afgelopen jaren vooral betrokken geweest bij
de communicatie rondom het Windpark Koningspleij.
Zal zich nu, na afronding van de werving, ook gaan
bezig houden met communicatie voor REIJE en de
groei van het ledenaantal.
Projectenwerkgroep
Identificeert mogelijke locaties voor opwekprojecten en doet een voorstel voor de ontwikkeling van
die locaties door middel van gesprekken met de
omgevingspartners, verkennen van subsidie mogelijkheden.
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Communicatie

Actieve communicatie is essentieel voor de groei van
onze community, zowel voor leden als voor inwoners
van Arnhem en de omliggende gemeenten. In 2020 is
veel gecommuniceerd vanuit het WPKP. REIJE leden
werden geïnformeerd door een onregelmatig verschijnende nieuwsbrief en de website. In 2021 willen
wij intensiever communiceren vanuit REIJE. Onze
naamsbekendheid als energiecoöperatie is belangrijk om ook onze rol als coöperatief ontwikkelaar van
projecten waar te kunnen blijven maken. Het vergroten van ons bereik in het aanboren van potentiële
deelnemers aan projecten is essentieel om lokaal

eigenaarschap te kunnen garanderen. Het betrekken
van onze leden community bij alles wat we doen
genereert een beweging waarbinnen lokale initiatieven kunnen ontstaan en floreren. Het uitreiken naar
wijkinitiatieven en aansluiten op behoeften die daar
leven versterkt het bredere lokale draagvlak binnen
ons werkgebied. In 2021 stellen we een communicatieplan op voor REIJE. In het eerste kwartaal van
2021 wordt deze verder uitgewerkt en worden nieuwe
(uitvoerende) leden aangezocht voor de communicatiewerkgroep om hieraan invulling te geven.
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EEN VOLWAARDIG
PROJECTEN PORTFOLIO

REIJE ontwikkelt samen met partners projecten waarin zonne- of windenergie wordt opgewekt.
Hierbij worden de volgende fasen doorlopen:
1. De gesprekken met omwonenden, betrokken
initiatiefnemers, en het beoordelen van de haalbaarheid van het initiatief. Dit wordt uitgewerkt, er
wordt een business case opgesteld en mogelijke
lokale samenwerkingsvormen en financieringsbronnen worden geïnventariseerd. Dit werk wordt
gedaan door vrijwilligers van REIJE, waar nodig
en mogelijk ondersteund door een professionele
kracht.
2. Op basis van het voorstel wordt de voorgestelde
samenwerking uitgewerkt in een intentieovereenkomst. Deze wordt aan de ALV voorgelegd ter besluitvorming. De financieële commissie adviseert
de ALV hierbij.

3. Het project krijgt verder vorm via vergunningen,
financiering, ontwerp, offertes van leveranciers.
De resultaten en voorwaarden worden uiteengezet in een informatiememorandum, ter goedkeuring van de ALV. Hierbij wordt een betaalde
projectleider ingezet
4. Werving van ledenkapitaal kan starten.
5. Bij succesvolle afronding van de werving kan
gestart worden met realisatie van het project.
6. De beheerfase wordt op basis van de gemaakte
afspraken verder ingevuld.
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ONS PROJECTENPORTFOLIO
WINDPARK KONINGSPLEIJ
4 windmolens – 4 x 4,2 mw
GEREALISEERD 2020

•
•
•

PROGNOSE 2021

Uitspaak Raad van State
Aandeelhoudersovereenkomst Prowind
Financial close en inbrengen eigen
vermogen REIJE

•
•

Start met de bouw
Verwachte oplevering in december 2021

ZONNECARPORTS GELREDOME
Athene: 2.360 panelen (375 Wp/stuk) Ca. 880 kWp totaal vermogen,
Londen: 2.900 panelen (375 Wp/stuk) Ca. 1.088 kWp vermogen
GEREALISEERD 2020

•
•
•

PROGNOSE 2021

Voorlopige vergunning verleend
SDE aanvraag ingediend en verworven
Doorrekening business case en afstemming
gemeente Arnhem

•
•

Go-no go op basis van aanvullende
financiering
Realisatie

ZONNEVELD DE BOCHT IN DIEREN
1 hectare, 3000 panelen
GEREALISEERD 2020

•
•
•

Haalbaarheidsonderzoek
Vergunning verleend
Informatiememorandum opgesteld en ter
goedkeuring aan ALV voorgelegd

PROGNOSE 2021

•
•

Ophalen eigen vermogen
Realisatie
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SCHUYTGRAAF
270 panelen op gebouw
GEREALISEERD 2020

•
•
•

PROGNOSE 2021

Haalbaarheidsonderzoek
Vergunning verleend
SDE aanvraag ingediend en verworven

•
•
•
•

Informatiememorandum opstellen
en goedkeuren
Afspraken over teruglevering aan eigenaar
Ophalen eigen vermogen
Realisatie

WINDMOLENS SPANKEREN-BRUMMEN
2 windmolens x 5 MW, ons aandeel 50%, initiatiefase
GEREALISEERD 2020

•
•
•

PROGNOSE 2021

Samenwerkingsovereenkomst Pure Energy
Gesprekken met grondeigenaren
Bestuurlijke afstemming

BERNULPHUS SCHOOL OOSTERBEEK
postcoderoos, ± 400 panelen
GEREALISEERD 2020

•
•
•

Akkoord school/bestuur
Intentieverklaring gemeente (eigenaar)
Business case rond

PROGNOSE 2021

•
•
•
•
•

Dak-opstalverklaring
Informatiememorandum opstellen
en goedkeuren
Intekenen deelnemers (in overleg met
Schoolbestuur)
Aanvragen besluit Postcoderoos
Realisatie
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ZONPARK A348 ELLECOM
4 windmolens – 4 x 4,2 mw
GEREALISEERD 2020

•
•
•

PROGNOSE 2021

Initiatief dorp Ellecom
Voorbereid kom gemeente rheden
Wacht op goedkeuring provincie

ZONNEVELD BURGHOORN OOSTERBEEK
1000 m³
GEREALISEERD 2020

•
•
•

PROGNOSE 2021

Akkoord grondeigenaar
Gesprek met buurt gevoerd;
In afwachting goedkeuring gemeente/
provincie ivm natuurgebied
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KWALITATIEF HOOGWAARDIGE ONDERSTEUNING
VAN DE VIER GEMEENTEN IN DE VERDUURZAMING
VAN HET WONINGBESTAND, VVE'S EN BEDRIJVEN

Via De Kas bv verleent REIJE diensten aan de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden door middel
van het Energie Loket Midden Gelderland (ELMG).
Het ELMG is gelanceerd op 3 september 2016. Het
loket kent een website www.elmg.nl, een back
office voor beantwoording van vragen en een ruime
selectie aan diensten om particulieren en initiatieven
te ondersteunen. Het ELMG is operationeel in de
gemeenten Arnhem, Renkum, Rozendaal en Rheden.
Het energieloket is voor de deelnemende gemeenten het platform voor inwoners die vragen hebben
over verduurzaming van hun woning, over energiebesparing en duurzame opwekmogelijkheden. Het
loket wil een gids zijn voor inwoners, onafhankelijk
en betrouwbaar en met up to date informatie over de
belangrijke onderwerpen rond verduurzaming.
Voor REIJE is het ELMG belangrijk: in het ondersteunen van bewoners in de verduurzaming van hun
woning geven wij invulling aan onze rol als lokale
gesprekspartner in de energietransitie. Niet vanuit
een commercieel belang, maar vanuit een gedeeld
lokaal belang.

Op dit moment worden de volgende diensten
aangeboden door het ELMG:
● Service desk – 5 dagen per week bereikbaarheid
van 9:00 tot 17:00 uur.
● Gereedschapskist:
- Woonwensenscans
- Groepswandelingen thermografie
- Blowerdoortesten
- Appeltaartgesprekken
● Informatie avonden
● LABs
● Collectieve Inkoop
● Maatwerkadviezen (in samenwerking
met Ingenieursbureau E-Trias)
● Internet Marketing
● Nieuwsbrieven
In 2021 zullen deze werkzaamheden zoveel
als mogelijk worden voortgezet.
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VERSTERKEN VAN
REGIONALE SAMENWERKING

REGIONALE SAMENWERKING

REIJE is een van de grote coöperaties in deze regio
en werkt binnen Gelderland aktief samen met collega
coöperaties. Deze samenwerking krijgt invulling via
verschillende routes.
De RES, de regionale Energiestrategie, is een landelijk proces. Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet
het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van
de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015),
waarbij is afgesproken dat we de CO2-uitstoot sterk
verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van
1990. Één van de afspraken is dat 30 energieregio’s
in Nederland onderzoeken waar en hoe het best
duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen
te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het
aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn
de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en
financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen
keuzes. Het Nationaal Programma RES ondersteunt
de regio's bij het maken van de RES. Als coöperatie
zijn we vertegenwoordigd in het ontwikkelen van de
regionale energiestrategie Arnhem Nijmegen. Samen
met andere energie coöperaties in deze (RES-)regio
denken we mee over mogelijke opwek locaties, het
ontwikkelen van lokaal eigendom in die projecten,
en de gemeentelijke kaders die dit mogelijk moeten
gaan maken.

Binnen Gelderland is Energie Samen Gelderland
het overleg waarbinnen samenwerking tussen de
Gelderse coöperaties vorm krijgt in de vorm van een
of meerdere Coöperatief Regionale Projectbureaus.
REIJE is hierbij aangesloten. In 2021 wordt een start
gemaakt met de ondersteuning van een vorm van
onderlinge samenwerking binnen de regio's en
binnen de provincie als geheel. Het gaat dan onder
meer om meerjarenplanning, professionalisering, een
projectleidersklas en ondersteuning van de gemeenten. ESG is ook weer aangesloten bij het programma
Duurzame Opwek van het Gelders Energieakkoord.
Bilaterale samenwerking is er met Vallei Energie,
onze westerburen, als het gaat om projecten in de
gemeente Renkum.
Voor grote projecten werken we samen met ontwikkelaars. Windpark Koningspleij is ontwikkeld in
een samenwerking met Pure Energie en Prowind.
Voor de verdere ontwikkeling van het windproject in
Spankeren-Brummen is een intentieovereenkomst
afgesloten met Pure Energie. Met Wiek-II wordt
samengewerkt binnen de Groene Stroomfabriek en
de RES.
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HELDERE KEUZES IN DE ROL EN BIJDRAGE
VAN REIJE IN ENERGIETRANSITIE

Binnen het werkveld van de energietransitie gebeurt
veel. Nieuwe technologieën, nieuwe financieringsvormen, innovaties in energieopwekking, wijkgerichte
initiatieven, warmte, geothermie, energieopslag. Daar
waar mogelijk willen wij vanuit onze coöperatieve
werkwijze een bijdrage leveren, een rol pakken of
gesprekspartner zijn. Wij doen een beroep op onze
actieve leden om hierin op vrijwillige basis mee te
denken en hun kennis, expertise en tijd bij te dragen
over mogelijkheden voor REIJE. Op welke manier
kunnen en willen we coöperatief mee-ontwikkelen
in het proces van de warmte-transitie? Waar zien wij
mogelijkheden om bij te dragen aan energieopslag
en willen we dat ook? Welke financieringsmogelijkheden voor onze projecten zien we en hoe kunnen
we beslissen of en onder welke voorwaarden wij daar
gebruik van willen maken?

In 2020 heeft REIJE haar coöperatieve basis versterkt
in een samenwerking met een buurtinitiatief rondom
een zonneveld. Hierbij zijn in overleg met het buurtinitiatief afspraken gemaakt over de dienstverlening
van REIJE. Dit ging over projectontwikkeling en subsidie aanvraag, ondersteuning in de communicatie,
werving van participanten voor het project en beheer
(voor een zonneveld voor een periode van 15-20 jaar).
Dit model willen we in 2021 verder uitbouwen. REIJE
kan in overleg ondersteuning bieden aan lokale initiatieven en de continuïteit hiervan voor de duur van
het project borgen, administratief en bestuurlijk.
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EEN KWALITATIEF
HOOGWAARDIGE BACKOFFICE

De volgende activiteiten vormen de ondersteuning van de activiteiten van REIJE.
DE FINANCIEËLE ADMINISTRATIE

De financieële administratie valt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. Hij wordt hierbij
ondersteund door een administratiekantoor.
De penningmeester heeft tot taak:
● Begroting REIJE
● Financieële administratie REIJE
● Beheer bankrekening en betalingen
● Liquiditeitsmanagement
● Banken en financieringsaangelegenheden
● Contractuele aangelegenheden
● Statuten en reglementen
DE LEDENADMINISTRATIE

De ledenadministratie vindt plaats in Econobis. Toezicht hierop gebeurt door een algemeen bestuurslid
en die heeft tot taak:
● Ledenadministratie
● Verslaglegging – kwartaalrapportages, afstemming met de accountant/ boekhouder voor De
Kas en Coöperatie

Er bestaat binnen REIJE een projectoverleg, dat
wordt aangestuurd door een van de bestuursleden.
In het projectoverleg worden alle projecten in de ontwikkelingsfase regelmatig besproken. De penningmeester ondersteunt projectleiders bij de beoordeling van de business cases.
Projecten in de uitvoeringsfase worden toegewezen
aan een projectleider, die verantwoording aflegt aan
het bestuur.
De administratie van de ontwikkelingsfase van
projecten is handwerk en van project tot project
verschillend. In principe lopen de ontwikkelingskosten via REIJE, totdat tot uitvoering besloten wordt.
Daarna wordt een project als volgt gealloceerd:
● Postcoderoos: in REIJE, tenzij het een bijzonder
groot project betreft. In het laatste geval kan hiervoor een aparte subcoöperatie worden opgericht.
● Groot project: in een aparte BV (SPV – special
purpose vehicle)
● Klein project: in De Kas BV.

PROJECTADMINISTRATIE

De ontwikkeling van projecten kent een aantal fasen:
In de projectontwikkelingsfase wordt het werk door
bestuur en vrijwilligers gedaan, tot het moment dat
er een locatieovereenkomst is. Vanaf dat moment
worden uren geregistreerd en, voorzover mogelijk
binnen de projectbegroting, verrekend tegen coöperatief tarief (momenteel € 80 -/- 15% afdracht REIJE).
Afrekening vindt in principe plaats bij financial close.
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Inschrijvingen voor projecten lopen via het projectportaal van Econobis. Inschrijvingen staan alleen
open voor leden, zodat nieuwe leden zich eerst als lid
moeten registreren. Nieuwe leden zijn inleg leden
kapitaal verschuldigd (momenteel 100€)
In het inschrijfportaal kunnen leden ook inschrijven
voor projecten. In de inschrijfprocedure moeten ze
akkoord geven, cq. voor gezien tekenen, voor de
diverse projectdocumenten als Informatiememorandum, AFM document, participatiereglement, participatievoorwaarden en participatieovereenkomst.
Leden zijn zelf verantwoordelijk voor actualisering van hun stamgegevens (bank, adres, telefoon,
mailadres etc). Dit kan via het ledenportal geregeld
worden.
Als een project in de uitvoeringsfase komt worden
eenmaal per jaar de door de coöperatie verkregen
inkomsten uit het project verrekend met de project
specifieke kosten en een evenredig deel van de algemene kosten van de Coöperatie. De verdeling van de
kosten wordt ter accordering voorgelegd aan de FC,
die hierover namens de ALV besluit.
Het resulterende bedrag wordt naar rato van het
participatiebedrag uitgekeerd aan de participanten.
Hierover wordt verslag gedaan door de Penningmeester.

COMMUNICATIE

In de backoffice moet ook communicatie ingeregeld
worden. Het gaat dan om een regelmatige en actieve
communicatie met de leden via website en nieuwsbrief, een consistente en herhalende boodschap naar
inwoners van Arnhem, Rheden, Renkum en Rozendaal als het gaat om de onze mogelijke rol en bijdrage aan de energietransitie, én een goed ingevulde
communicatierol in een vroegtijdig stadium van de
projectontwikkeling.
Voor het komend jaar zetten wij in op een verbeterde
administratieve organisatie. Hierbij moet rekening
worden gehouden met een groei van het aantal
leden, een groei van het aantal projecten, en de
noodzaak de effecten hiervan te borgen in systemen
en afspraken. De uitvoeringsorganisatie, de Kas, zal
hier een belangrijke rol in spelen. Ook de communicatiefunktie is in ontwikkeling. Voor 2021 is budget
gealloceerd voor de bredere inzet van een communicatie professional. Zij zal ondersteunend zijn aan
zowel de communicatiewerkgroep.
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BIJLAGEN
1. WIJKINITIATIEVEN
2. ADVIES
3. OPWEKPROJECTEN

1. WIJKINITIATIEVEN

Wijkinitiatieven
\\

1. Ontwikkelen lokaal eigenaarschap in Wijkinitiatieven
Fase
Initiatief

REIJE in overleg met wijk

Inzet REIJE

Gemeente kan
(via wijkinitiatieven)

Versie 1 – februari 2021

1. INITIATIEF

2. INTENTIE

3. VOORBEREIDING

4. REALISATIE EN BEHEER

Bewoners willen wijk verduurzamen
(warmte, zon)

Onderzoeken haalbaarheid

Voorbereiding realisatie

Uitvoering en beheer

Bieden onafhankelijke expertise
Bundelen en opschalen ervaring
Concretiseren vraag
Onderzoeken haalbaarheid
Communiceren voor draagvlak

Uitwerken haalbaarheid
Uitwerken businesscase
Overleg marktpartijen
Onderzoek rechtsvorm/relatie REIJE
Bouwen (leden-)infrastructuur
Inrichten backoffice
Communicatie buurt

Vergunningverlening
Financiering
Voorbereiden realisatie

Beheerorganisatie

Aansturing, regie

Borging

Regie naar buurt/gemeente,
communicatie, projectleider

Bijdragen aan proceskosten
Bijdragen aan projectleider
Afstemmen over initiatief en vervolg
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2. ADVIES

Advies
2. Advies verduurzamen woningen en VvE’s

Versie 1 – februari 2021

Klantreis

Toegevoegde waarde REIJE
Pool van energiecoaches en inhoudelijke experts
Opleiden
Verbinden en betrekken
Werkgelegenheid en inclusiviteit

Bewoners

Oriëntatie

Advies

Offerte

Uitvoering

Evaluatie

Inspiratie

Gericht op
- Inclusiviteit en het bieden van kansen
- Het borgen van lokale kennis en ervaring
- Vanuit een lokaal netwerk van adviseurs en partners
- Het leveren van onafhankelijk en betrouwbaar advies
zonder winstoogmerk, waarbij het eigenaarschap lokaal
behouden blijft
Doelgroepen
Bewoners, huurders, wijken, breed maatschappelijk
(o.a. armoedebeleid)

Aanbieders
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2. ADVIES (VERVOLG)

Advies
2. Advies verduurzamen woningen en VvE’s
Fase
Rol REIJE

Versie 1 – februari 2021

ORIENTATIE / INSPIRATIE

ADVIES

OFFERTE

Laagdrempelig informeren van bewoners
Pool van opgeleide lokale energiecoaches
- Woonwensenscans
- Groepswandelingen thermografie
- Individuele wandelingen thermografie
- Blowerdoortesten

Onafhankelijk, betrouwbaar en gedegen advies
Pool van opgeleide lokale energiecoaches
- Naar aanleiding van woonwensenscans
- Middels maatwerkadviezen (i.s.m. E-trias)

Lokaal, onafhankelijk en zonder winstoogmerk
Collectieve Inkoop
- Lokaal Duurzaam Collectief Zon
- Lokaal Duurzaam Collectief Isolatie
(te ontwikkelen)

Ondersteunen van buurtbewoners
die elkaar informeren (peer-to-peer)
Appeltaartgesprekken
Ondersteunen en informeren bewoners
door onze inhoudelijke experts
- Informatie avonden
- LAB’s
Gemeente kan bijdrage aan

- Opleiden en opschalen energiecoaches,
proceskosten en huisvesting (basiskamp)
- Ontwikkeling
• Maatwerkadviezen
• Lokaal Duurzaam Collectief Isolatie
- Inzet inhoudelijke experts voor ondersteunen
en informeren bewoners
- Brede communicatie inwoners
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3. OPWEKPROJECTEN

Opwekprojecten
3. Ontwikkelen lokaal eigenaarschap in Opwekinitiatieven
Fase
REIJE

Versie 1 – februari 2021

1. INITIATIEF

2. INTENTIE

3. VOORBEREIDING

4. REALISATIE EN BEHEER

Verkennen met initiatiefnemers
Onderzoeken haalbaarheid
Opstellen concept businesscase
Communiceren met omgeving

Uitwerken voornemen tot ontwikkeling
Zoeken naar partners
Communiceren plannen
Werving participanten

Vergunningverlening
Financiering
Voorbereiden realisatie
Informatiememorandum
Werving participanten
Ondersteuning politieke besluitvorming

Project bv

ALV besluit

ALV besluit

Ledenbetrokkenheid
Inzet REIJE

Vrijwilligers

Betaalde projectleider

Betaalde projectleider

Gemeente
kan

Aandragen mogelijke locaties
Brede communicatie inwoners
Meedenken financiering
• Gemeentegarantie, OZB,
leges, pacht)

Afstemming over uitwerking

Communiceren over project en werving
Ondersteunen bij vergunning aanvraag
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COLOFON

Dit jaarplan kwam tot stand in gesprekken met actieve
leden en bestuursleden en is gepresenteerd tijdens de
algemene ledenvergadering van 9 december 2020
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