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Inleiding 
 

De energietransitie is in volle gang: de omstandigheden veranderen snel en ingrijpend 

(energieprijzen, nieuwe technologieën, beschikbaarheid van gas, wijzigingen in beleid enz). Van ons 

als energiecoöperatie vraagt dat, dat we flexibel en slagvaardig zijn. Aan het begin van dit jaar kijken 

we daarom kritisch of we nog de juiste dingen doen en of we die op de juiste manier doen. Daarvoor 

is dit document: we hebben onze missie en visie aangescherpt en schetsen op basis daarvan onze 

plannen voor dit jaar. Een directe en concrete aanleiding voor dit activiteitenplan is bovendien de 

ontwikkelingen in de Leidse Warmtewissel (LWW, het overlegorgaan van alle organisaties en 

bedrijven die zich in Leiden bezighouden met de warmtetransitie) en de positie van Energiek Leiden 

daarin: in de LWW worden momenteel de eerste wijkuitvoeringsplannen opgesteld. Daarin wordt 

per wijk gedetailleerd vastgelegd welke warmteoplossing de voorkeur heeft. De gemeente Leiden 

heeft ons gevraagd te laten weten welke rol we als lokale energiecoöperatie op ons willen nemen. 

Dit activiteitenplan is een voorstel van het bestuur aan de leden. Die nodigen we van harte uit om 

met ons mee te denken over onze plannen, maar vooral: om te helpen die plannen uit te voeren. 

 

Strategie 
 

Ons activiteiten- of jaarplan volgt vanuit de strategie die bestuur en leden hebben vastgesteld. Die 

ziet er als volgt uit:  

We realiseren onze missie – de energietransitie versnellen en die bereikbaar maken voor iedereen – 

door het volgende te doen: 

• We activeren bewoners om in hun wijk actief te worden in de energietransitie. We 

ondersteunen hen bij het verduurzamen van hun woningen (energiecoaches) en bij het 

opzetten van wijkgebonden projecten zoals kleinschalige warmteopwek. 

• We brengen de belangen van bewonersinitiatieven in de Leidse Warmtewissel in, voor zover 

die stroken met onze uitgangspunten. Is dat niet zo, dan gaan we in gesprek om te kijken hoe 

we er samen uit kunnen komen. 

• We ontwikkelen in samenwerking met andere partijen coöperatieve projecten (dus met 

medezeggenschap en mede-eigenaarschap van bewoners) voor de opwek van duurzame 

energie (wind, zon, warmte). Hiervoor zetten we een maatschappelijk dienstenbedrijf op. 

Energiek Leiden is een coöperatie: een vereniging mét een bedrijf. De activiteiten van dat bedrijf 

voorzien in ‘bepaalde stoffelijke behoeften’ van de leden. In onze statuten staan bijvoorbeeld 

genoemd het stimuleren van het gebruik van lokale duurzame energie, het (laten) produceren 

van duurzame energie voor onze leden en het collectief inkopen van energie of daaraan 

gerelateerde producten voor onze leden. Door deze activiteiten kunnen we schaalvoordelen 

realiseren waardoor de leden economisch voordeel genieten of worden ontzorgd in hun eigen 

activiteiten en daarmee kosten besparen. 
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1. Activiteitenplan voor 2023 
 

Energiek Leiden wil in 2023 en daarna nadrukkelijker richting geven aan de energietransitie in Leiden. 

We hebben uitgesproken ideeën over wat daarin belangrijk is en willen die ideeën terugzien in het 

beleid van de gemeente. De komende jaren worden er belangrijke besluiten genomen over de 

manier waarop de stad de energievoorziening gaat regelen. Als coöperatie willen we dat daarbij 

voorrang wordt gegeven aan energieoplossingen die lokaal en duurzaam zijn en waar de bewoners 

achter staan. Dat is met name relevant bij de voorgenomen aanleg van warmtenetten, waarbij geen 

keuzevrijheid bestaat (er is maar één leverancier per net) en waarbij discussie is over de 

duurzaamheid van de bron (WarmtelinQ/industriële restwarmte). 

1.1 Ledenbestand coöperatie uitbreiden 
 

Met 290 leden zijn we (nog) een betrekkelijk kleine coöperatie. Om een groter deel van de Leidse 

bevolking te kunnen vertegenwoordigen en beter gezien te worden door de andere partijen, moeten 

we groeien. Die groei gaan we realiseren op de volgende manier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acties 

Opstellen van een werkgroep Ledenwerving. De werkgroep maakt een plan voor uitbreiding 

van het ledenbestand in 2023, waarvan de volgende stappen deel kunnen uitmaken: 

- een campagne om onze naamsbekendheid te vergroten in overleg met de 

werkgroep Communicatie.  

- Helder formuleren welke voordelen lidmaatschap van de coöperatie heeft 

- Een ledenwerfactie gekoppeld aan een concreet project (vergelijk de Watergeuzen-

actie). 

- Leden activeren om bij te dragen aan de doelen. 

- Minimaal eenmaal een activiteit organiseren voor leden en niet-leden die niet een 

ALV is (excursie, borrel, lezing) 
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1.2 Communicatie 
 

We doen nog weinig aan ledenbinding en ledenactivering, terwijl een actief ledenbestand de kern 

van een gezonde coöperatie is. Daarom stellen we een werkgroep Communicatie in. Die zorgt onder 

andere voor: 

 

1.3 Organisatie versterken 

 
De coöperatie mist nog een aantal pijlers die ervoor gaan zorgen dat de organisatie stevig staat, 

onder andere op het gebied van taakverdeling en governance. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Samenwerking opzetten en uitbreiden 
 

Energiek Leiden positioneert zich als één van de partijen die een rol spelen in de lokale 

energietransitie en die in de samenwerking met andere partijen het perspectief van bewoners 

inbrengt en het belang van een coöperatieve inrichting van energieoplossingen. We richten ons 

daarbij op de volgende groepen met wie we samenwerken: 

Onze leden: een coöperatie bestaat bij de gratie van de leden. We werken voor onze leden en onze 

leden zetten zich in voor de coöperatie. Als groep zetten we ons in voor de energietransitie in Leiden.  

Participanten in wind- en zonprojecten. Energiek Leiden vertegenwoordigt de Leidse en Leiderdorpse 

participanten in Rijnland Energie voor het regionale windproject De Watergeuzen. 

Acties 
1. 4 x per jaar een digitale nieuwsbrief gericht op binding en activering 
2. Inhoudelijke activiteiten of kennisbijeenkomsten, gekoppeld aan de ALV 
3. 1 x per jaar een informele ledenbijeenkomst (b.v. nieuwjaars-, kerst- of zomerborrel) 
4. Uitbreiding van contacten met de lokale media 
5. Uitbreiding van contacten met het lokale netwerk, zodat we aanwezig kunnen zijn bij 

evenementen (Bijenmarkt, markten/braderieën, ElCid, 3 October-evenementen, 
zaterdagmarkt enz) 

6. Ontwikkeling van huisstijlmiddelen die onze zichtbaarheid vergroten. 

Acties 

- Het oprichtingsbestuur (deels of geheel) vervangen door een definitief 

bestuur 

- Taakomschrijving bestuur, werkgroepen en leden vastleggen 

- Governancestructuur opstellen (o.a. een gedragscode toevoegen) en 

afstemmen met bestuur en ALV 
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Bewoners van Leiden: de coöperatie zet zich in voor de belangen van de bewoners van Leiden, ook 

als zij nog geen lid zijn. Onze activiteiten moeten hen ervan overtuigen dat het een goed idee is om 

lid te worden. 

Energiecoaches: we gaan door met het werven van nieuwe energiecoaches. In 2023 streven we naar 

12 nieuwe coaches. We coördineren de werving, hun opleiding door Hoom en hun inzet in de wijken. 

Voor de binding organiseren we 2 x per jaar een bijeenkomst waarin we een inhoudelijke component 

koppelen aan een informeel bijeenzijn. 

Bewonersinitiatieven: in verschillende wijken zijn bewonersinitiatieven actief met energieprojecten: 

Burgemeester- en professorenwijk, Houtkwartier, Merenwijk, Waardeiland, Vogelwijk. Energiek 

Leiden wil als platform functioneren voor deze initiatieven: we houden bij wat de ontwikkelingen 

zijn, brengen hen met elkaar in contact, zorgen voor kennisdeling en brengen kennis in vanuit het 

landelijk netwerk. Door contact te onderhouden met de verschillende initiatieven, zorgen we dat er 

overzicht is over de vorderingen en dat die worden meegenomen in de plannen van de gemeente. 

Wijkambassadeurs: we gaan met de gemeente en de wijkambassadeurs in overleg over de 

mogelijkheid om de wijkambassadeurs onder te brengen in Energiek Leiden. Zij worden daarmee 

onze vooruitgeschoven post in de wijken, waar ze (op wijkniveau) zorgen voor activering van 

bewoners: ze stimuleren het opzetten van bewonersenergie-initiatieven (samenwerking aan 

verduurzaming van woningen, collectieve inkoop van b.v. isolatie, collectieve zonne-energie, 

kleinschalige collectieve warmteopwek enz). NB: de individuele activering blijft de 

verantwoordelijkheid van de energiecoaches. De wijkambassadeurs werken volgens de agenda van 

Energiek Leiden en worden aangestuurd door bestuur en ALV. Realisatie en uiteindelijke vormgeving 

van dit idee hangt mede af van de evaluatie van de rol en functie van de wijkambassadeurs die de 

gemeente deze maand afrondt. 

Het Druckerfonds: het afgelopen jaar heeft het Leidse Druckerfonds een succesvol project opgezet 

om energiearmoede te bestrijden met een brigade van ‘energiefixers’. We zijn in overleg om dat 

project op te nemen in de coöperatie omdat het naadloos past in onze doelen en goed aansluit bij 

bijvoorbeeld het werk van de energiecoaches. 

Gemeente: we zijn lokaal aanspreekpunt voor de gemeente als het gaat om bewonersbelangen in de 

energietransitie en coördineren de initiatieven in de wijken richting de gemeente (zie ook hieronder 

bij bewonersinitiatieven). In de Leidse Warmtewissel brengen we de belangen van de bewoners in en 

het belang van het coöperatief gedachtegoed in de energietransitie. De gemeente verstrekt  Energiek 

Leiden een subsidie, maar garandeert de autonomie van de coöperatie: we worden niet aangestuurd 

door de gemeente en bepalen als bestuur en ALV onze eigen koers. We sturen aan op een 

samenwerkingsovereenkomst. 

Bedrijven, ondernemers, lokale organisaties: we werken samen met lokale ondernemers en 

organisaties. In het verleden brachten we partijen bij elkaar aan de Leidse Klimaattafel rond concrete 

vraagstukken op het gebied van duurzaamheid. Door die gericht met de juiste mensen te bespreken, 

konden we snel tot oplossingen komen. We gaan de Klimaattafel daarom in ere herstellen. Daarvoor 

stellen we een werkgroep in, die het netwerk uitbreidt, 2 keer per jaar een bijeenkomst organiseert 

en de resultaten breed uitdraagt zodat anderen ervan kunnen profiteren. We werken hierin 

nadrukkelijk samen met lokale duurzame organisaties zoals Zon op Leiden.  

De regio: Leiden en 5 omliggende gemeenten werken samen aan een Open Regionaal 

EnergieSysteem (ORES). De regionale energiecoöperatie Rijnland Energie vertegenwoordigt hierin de 

belangen van de bestaande lokale energiecoöperaties die zich bezighouden met warmteprojecten. 



7 Jaarplan Energiek Leiden 2023-2024 
 

Energiek Leiden is lid van Rijnland Energie en daarmee het Leidse onderdeel van deze ORES-

structuur. We zorgen dat de ontwikkelingen in de wijken en de belangen van de warmtecoöperaties 

via Rijnland Energie worden meegenomen in het beleid van de ORES-gemeenten.  

Landelijk netwerk 

Via het bestuur van Energiek Leiden hebben we nauwe banden met de landelijke koepel Energie 

Samen, het provinciaal projectbureau Energie Samen Zuid-Holland, HIER, de provincie Zuid-Holland 

en talloze energie-initiatieven in het land. We brengen vanuit dit netwerk kennis naar binnen in de 

stad en wijzen omgekeerd naar de kennis(bijeenkomsten) en ondersteuningsmogelijkheden op 

provinciaal en nationaal niveau. Omdat we geloven in de kracht van de coöperatieve 

energiebeweging, promoten we de oprichting van coöperaties en het lidmaatschap van Energie 

Samen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Meedenken over een maatschappelijke ondersteuningsorganisatie voor warmte 
 

In verschillende wijken zijn energie-initiatieven opgezet door bewoners, met name rond 

warmteoplossingen. We verwachten dat dat aantal in de komende tijd zal groeien nu de 

wijkuitvoeringsplannen van de grond komen. Energiek Leiden is van mening dat deze initiatieven zich 

sneller en beter kunnen ontwikkelen wanneer er een professionele ondersteuningsorganisatie is die 

kennis inbrengt en werk uit handen neemt op het gebied van financiën, organisatie & governance, 

technische keuzes, offerte-uitvragen, contacten met leveranciers e.d. Dat kan bijvoorbeeld in de 

vorm van een maatschappelijke (coöperatieve) ondersteuningsorganisatie. Via Rijnland Energie heeft 

Acties 

- Een vertegenwoordiger aanwijzen voor De Watergeuzen. 

- Projectplan opstellen en begroting indienen bij gemeente Leiden 

- 2 x per jaar bijeenkomst organiseren met energiecoaches voor ontmoeting en 

kennisuitwisseling 

- Overleg organiseren met de wijkambassadeurs en de gemeente over 

mogelijke nieuwe rol 

- Energiefixers integreren 

- Afspraken maken met wijkinitiatieven over gewenste ondersteuning of 

samenwerking 

- Werkgroep Klimaattafel opzetten 

- Samenwerking en uitwisseling met Rijnland Energie en ORES-organisatie 

formaliseren 

- Afspraken maken met werkgroep Communicatie over informatiedeling van 

landelijke kennis en contacten. 

- Instellen maandelijks overleg met gemeente Leiden 
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Energiek Leiden dit idee ingebracht bij de ORES-gemeenten en de verwachting is dat daar geld voor 

zal worden vrijgemaakt. Energiek Leiden kan in dat geval een nader te bepalen rol hebben in het 

opzetten en inrichten van het bedrijf. We gaan een visie ontwikkelen op de taken van een 

dienstenbedrijf en de rol die we hierin willen spelen. 

Energiek Leiden heeft in 2022 een werkgroep warmte opgezet. Hierin komt een aantal kleinschalige 

warmteinitiatieven uit de stad en verder (o.a. Merenwijk, de Oranjerie, Zoeterwoude) bij elkaar om 

kennis uit te wisselen over kleinschalige collectieve oplossingen. Het doel is om gezamenlijk sneller 

tot oplossingen te komen. 

Energiek Leiden volgt kritisch hoe de samenwerking tussen bewoners en andere stakeholders aan de 

wijkuitvoeringsplannen verloopt. 

 

 

 

 

 

 
 

1.6 Politiek lobbywerk uitbreiden 
Energiek Leiden heeft in de afgelopen jaren verschillende keren zienswijzen ingediend op het 

voorgestelde beleid van het College en is in gesprek geweest met commissies en raadsfracties. We 

willen dit beter borgen door de doelen van het lobbywerk beter te omschrijven, er gestructureerder 

aan te werken en de taken te beleggen bij 2 of 3 personen. Zij doen een voorstel voor hun 

werkzaamheden dat door de ALV wordt vastgesteld en leggen na een jaar verantwoording af 

 

 

2. Begroting 
Aan de begroting wordt nog gewerkt. 

Acties 

- 2 à 3 personen aanwijzen die de verantwoordelijk zijn voor de contacten met de 

politieke partijen en gemeenteraad. Dit blijft een bestuursverantwoordelijkheid. 

- Activiteitenplan voorleggen aan bestuur en ALV. 

- Een procedure opstellen om leden te consulteren bij het indienen van zienswijzen 

e.d. 

Acties 

- Visie opstellen voor de ondersteuningsorganisatie: wat is er nodig en hoe 

organiseren we dat? 

- Resultaten van de Warmtewerkgroep bekendheid geven. 

- Een online podium bieden aan de andere Leidse warmte-initiatieven 

(Houtkwartier, Waardeiland, DEM) 


