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Het is genoeg,  
we zijn te ver gegaan!!!   

• “De industriële revolutie heeft ons in een ongewenste 
situatie gebracht.  

• We zijn door de natuur geraasd, we vernietigen onze 
levensbronnen.  

• We moeten stoppen, we moeten veranderen, we 
moeten een ander pad kiezen, we moeten onze levens 
veranderen, en de manier waarop we zaken doen.” 
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Klimaatverandering tegengaan. 

Urgenda de klimaatzaak tegen de 
Nederlandse Staat. Uitspraak 25 juni 2015: 

• De staat moet stappen zetten  

• iedereen moet stappen zetten! (wij 
allemaal)  

 
 

 

De urgente agenda  



Waarom AGEM? 

• Snel overschakelen op groene energie van 
eigen Achterhoekse bodem (energieneutraal 
2030)  

 

 

• Werkgelegenheid in de regio houden  

- Meer dan 200 miljoen euro per jaar uit regio  

- Investering enkele miljarden 

 



Wat is de AGEM?   

• De AGEM is een maatschappelijk bedrijf voor en 
door burgers, organisaties en bedrijven in de 
Achterhoek 

• De AGEM heeft een onafhankelijke positie, maar 
werkt samen met Achterhoekse bedrijven, lokale 
initiatieven en maatschappelijke organisaties 

• Opwekking, besparing en energielevering 



Wat kun je doen?  

1. Bespaar energie(a) in je eigen woning of bedrijf 

2. Wek (samen) je eigen duurzame energie op(b)  

3. Gebruik écht Achterhoekse energie 
 

 

(a)           werkt     aan de lokale 
energiebesparing. 

 

(b) door zelf zonnepanelen plaatsen of dak beschik-
baar stellen of ‘Zon op Erf’ voor stoppende agrariërs 



Zonnepanelen thuis of op 
bedrijf, individueel of collectief  

  A. 
Thuis 
zelf investeren 
KV-aansluiting 

B. 
Dak bedrijfsgebouw   
zelf investeren  
KV-aansluiting 

C. 
Dak bedrijfsgebouw  
zelf investeren  
GV-aansluiting 

D. 
Dak bedrijfsgebouw 
beschikbaar stellen 
aan derden 

Regeling / 
subsidie 

Salderen Salderen + EIA/KIA SDE+ Postcoderoos of SDE+ 

Zekerheid 
regeling 

Tot 2020 Tot 2020 + éénmalig 15 jaar 15 jaar 

Financiering EV (+financiering) EV (+financiering) EV (+financiering) Investeringsfonds / 
crowdfunding 

Afnemer stroom Stroom wordt door 
eigenaar dak gebruikt 

Stroom wordt door 
eigenaar dak gebruikt 

Stroom wordt (deels) 
door eigenaar dak 
gebruikt 

Stroom wordt (deels) 
door eigenaar dak 
gebruikt (niet bij 
postcoderoos) 

Bijzonderheden Hoog rendement. 
Kleinschalig, tot max. 
eigen verbruik. 
Kan het en wil je het? 
 

Haalbaarheid 
afhankelijk van 
energietarief. Salderen 
tot max. eigen 
verbruik. 

≥ 15 kWp (± 60 
panelen) 
Beperkt budget & 
tranches SDE+  

Idem + 
maatschappelijke 
betrokkenheid (buurt, 
dorp, personeel, 
relaties etc.)  

- Bij de postcoderoos-regeling investeren particulieren in zonnepanelen op andermans dak  
- C en D zijn eventueel te combineren (mits op basis van SDE+)  
- Kijk op www.agem.nu/zonnepanelenaanbod voor écht Achterhoekse zonnepanelen-installateurs 
Gegevens in deze tabel zijn indicatief en zijn onder meer afhankelijk van marktomstandigheden en regelgeving.  



Zonnepanelen op eigen dak? 
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Zonnepanelen op eigen dak? 

• Hebt u een geschikt dak? Meld u dan bij ons. 
Wij helpen u graag verder. 



‘Zon op Erf’ 
voor stoppende agrariërs 
• Tot 2030 zullen zo’n 1500 agrariërs in de Achterhoek 

stoppen 

• Op 750 erven zullen schuren met asbest blijven staan  

• Achterhoekse coulisselandschap verrommelt 
hierdoor 





Plan en ambitie Zon op Erf 

• Een groot decentraal zonnenetwerk van 750 MW 

• Gebouwen slopen / asbest saneren 

• Fraai in het landschap ingepaste zonneboerderijen 

• Levert naar schatting 350 mensjaren werk op 

• Per erf circa 1 ha.  tot 1 MW = 4000 zonnepanelen      

 

Tot de HELFT van het  

huidige Achterhoekse  

stroomverbruik !! 



De case voor de agrariër 
Variant 1: agrariër investeert zelf 
Variant 2: agrariër verhuurt zijn grond 
 
De fiscale gevolgen voor de boer kunnen gunstig of 
ongunstig uitpakken.  
De uitkomst is sterk individueel bepaald. Afhankelijk van 
o.a. bedrijfsvorm, balanspositie, eigen arbeidsinbreng, stille 
reserves, landbouwvrijstelling, al dan niet voortzetten als 
onderneming. 
 
Huidige stand: werkgroep in oprichting en procesfinan-
ciering aangevraagd voor 10 kansrijke projecten in de 
Achterhoek in 2016. 



Biomassa in de Achterhoek 
Totaal gasverbruik in Achterhoek = 500 mln. m³ : er moet ook veel bespaard 
worden.  

• Bestaand: 11 mln. m3 diverse middelgrote installaties o.a. 
rioolwaterzuivering 

• Nieuw: Grootschalige projecten: Laarberg in Oost-Gelre en BVA in 
Varsseveld: 25 plus 8 = 33 mln. m3 gas 

• Kleinschalige projecten: zoals de Marke 

 

 

 

 

• Stoken op Streekhout: De AGEM biedt haar rol aan in de marketing van 
duurzame warmte uit streekhout aan het consortium dat aan dit project 
werkt.  

 



Samen met AGEM 

Levering 
 - Stroom van AGEM is een eerlijk geprijsd streekproduct 
 - Zet een kleine stap met een grote betekenis 
 

Voor collectieve en andere “grotere” energie-
projecten biedt AGEM: 
 - de kennis van de subsidies en fiscale regelingen 
 - lijntjes naar adviseurs, overheden e.d. 
 - kennis van de business-case 
 - ondersteuning grotere initiatieven en lokale coöperaties  
 

Wij werken nu al aan circa 40 projecten in de 
Achterhoek. 




