Afwegingskader Coöperatie ValleiEnergie U.A. nieuwe initiatieven
Afwegingskader
Dit globale afwegingskader is een leidraad voor het bestuur van de Coöperatie ValleiEnergie (hierna
te noemen ValleiEnergie) op basis waarvan het kan besluiten al dan niet mee te doen aan of zich aan
te sluiten bij nieuwe initiatieven. Het kader geeft het bestuur een handvat om nieuwe initiatieven
goed en op een gelijkwaardige manier vanuit het gedachtengoed van ValleiEnergie te beoordelen.
In dit afwegingskader is een onderscheid gemaakt tussen de niet onderhandelbare voorwaarden
(kernwaarden ValleiEnergie) én voorwaarden waarvan het ‘mooi meegenomen’ is als initiatieven
daaraan voldoen.
Uitgangspunt
Het hoger liggende doel van het werk van ValleiEnergie is de versterking en versnelling van de
coöperatieve gedemocratiseerde energietransitie. ValleiEnergie gelooft dat een sterke coöperatieve
beweging daarvoor belangrijk is. Dat kan betekenen dat ValleiEnergie coöperatieve initiatieven
ondersteunt die uiteindelijk onafhankelijk van de coöperatie tot wasdom komen

Thema’s
ValleiEnergie ontwikkelt projecten / werkt mee aan projecten / verleent vanuit ValleiEnergie Advies
en Projecten (hierna te noemen VEAP) diensten op het terrein van de volgende thema’s:
1. besparen (van de advisering over kleine aanpassingen in woning tot en met aardgas vrijmaken);
2. opwekken (wind, zon, groengassen, warmtenet);
3. opslag;
4. levering van energie.
Niet onderhandelbare voorwaarden / kernwaarden ValleiEnergie
Nieuwe initiatieven passen binnen de missie /visie/ doelstellingen van ValleiEnergie. Dit houdt in
ieder geval in dat er sprake is van de onderstaande zaken.
- Voortbestaan organisatie
o Deelname / bijdragen breng(t)en het voortbestaan of het imago van ValleiEnergie niet in
gevaar.
-

Financiën/risico’s
o Er is een verantwoorde en sluitende businesscase.
o De risico’s van ontwikkeling/project zijn aan de voorkant in beeld gebracht en
afgewogen (GOKIT, juridische, omgevingsaspecten, risico’s, imago). Er kan op worden
gestuurd/bijgestuurd.
o Risico’s worden evenwichtig verdeeld over de verschillende projecten zodat risico’s
en lusten gekoppeld zijn.
o Voorfinanciering van grote nieuwe projecten is juist en inzichtelijk geregeld.
o Het initiatief past binnen de begroting.
o De besluitvorming is op orde / kan goed en transparant worden doorlopen (bestuur,
financiële commissie, overheid etc.).
o Er is helderheid met welke partijen/personen het resultaat wordt opgeleverd. Rollen,
taken en capaciteit zijn helder verdeeld.
o ValleiEnergie weet wie binnen de samenwerking van welke informatie op de hoogte
moet worden gehouden.
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-

Lokaal eigenaarschap
o Er is sprake van minimaal 50% lokaal eigenaarschap. Bij voorkeur meer!
▪ Eigenaarschap gaat over zeggenschap van inwoners en lokale bedrijven op de
gehele projectontwikkeling.

-

Draagvlak omgeving
o Er is behoorlijk draagvlak / acceptatie vanuit de omgeving (leden coöperatie, inwoners,
bedrijven en maatschappelijke partners) voor het initiatief en voor de locatie.
o ValleiEnergie kan haar deelname aan nieuwe initiatieven goed motiveren en kan
deelname verantwoorden.
o Maatschappelijke acceptatie is hierbij belangrijker dan maximale energie opbrengst, lage
kosten of winstmaximalisatie.
o Participatie is gericht op draagvlakvergroting en het betrekken van alle
belanghebbenden.

-

Wet en regelgeving
o Initiatieven voldoen minimaal aan de vigerende wet- en regelgeving die van toepassing is
op de initiatieven, deelnemers en samenwerkende partijen. Wanneer duidelijk is dat de
huidige wet- en regelgeving aan vernieuwing (aanscherping) toe is, zetten we proactief
een plus op de geldende wet- en regelgeving (voorbeeld anno 2022: geluidsnormen bij
windturbines).

-

Integriteit
o Partijen waarmee wordt samengewerkt, zijn bonafide, transparant in hun werkwijzen en
communicatie, houden zich aan wet- en regelgeving en staan als integer te boek.

Onderhandelbaar
- Inclusie
o Waar mogelijk vergroten we de deelname van minima en jongeren.
o Waar mogelijk dragen we bij aan het bestrijden van energiearmoede.
-

Meekoppelkansen
o ValleiEnergie zoekt actief naar mogelijkheden om initiatieven te koppelen aan bestaande
initiatieven van inwoners, maatschappelijke partners. We versterken elkaar door te
koppelen.
o Waar mogelijk maken we werk met werk.
o ValleiEnergie streeft ernaar verschillende beleidsdoelen zoals biodiversiteit, verdroging,
etc. aan elkaar te koppelen.
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