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✤ top-down versus bottom-up

✤ lessons learned

Karakteristieken

✤ vrijwilligers, soms (enkele) professionals

✤ gebruik van plaatselijk beschikbare kwaliteiten 

✤ vaak zijn het samenwerkingsverbanden tussen verschillende partijen (bewoners, 
gemeente, bedrijven, corporaties, gemeente etc) 

✤ het doel is het opwekken, afzetten van duurzame energie en/of besparen van energie 
in een afgebakend gebied

✤ leden en/of klanten kiezen er zelf voor

✤ allerlei technieken

✤ diverse rechtsvormen, meestal coöperatie 

Lokale initiatieven - definitie

✤ Een lokaal energie-initiatief is een groep mensen die het initiatief 
neemt om samen energie op te wekken voor eigen gebruik, energie te 
distribueren voor eigen voorzieningen en/of energie te besparen voor 
eigen huis of voorzieningen.



Waarom - Lekker zelf doen!

✤ zonnepanelenweer

✤ iets eerder dan 0:24-0:59

Reduzum

✤ http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2012-2013/gat-in-de-
markt.html

✤ tegenlicht 0:52- 2:57

Redenen om te beginnen

✤ sociale cohesie verbeteren / samen met anderen iets doen

✤ bezorgdheid over betaalbaar blijven van energie

✤ bezorgdheid over het milieu

✤ onvrede t.a.v. de grote energiebedrijven

✤ meer macht als groep bijv. om inkooppositie te verbeteren

Hype of trend?

✤ Eigenlijk zien we nu het omgekeerde proces: de decentralisatie en de desintegratie van 
grote verticale organisaties in zeer flexibele netwerken van kleine, verspreide eenheden: 
individuen, bedrijven en bedrijfjes die veranderlijk zijn en zich goed kunnen aanpassen 
aan gewijzigde omstandigheden. 

Manuel Castells 8 nov 1997 (NRC)



Top-down

Doel

Uitvoering

Bottom-up

Bottom-up meets top-down

Prosumers & prosumercommunities
de gebruiker bepaalt context en vraag t.b.v. eigen 
comfort

Energiediensten
de energiediensten vormen de intelligentie van het 
smart energy system gebruikmakend van de 
infrastructuur en aangesloten opwekkers en 
gebruikers

Virtuele infrastructuur
generieke en modulaire vertaling van alle 
aangesloten apparatuur en de infrastructuur zelf t.b.v. 
de energiediensten

Fysieke infrastructuur
het geheel van opwekkers en gebruikers van energie 
en van de infrastructuur om deze te transporteren, die 
met elkaar communiceren over hun toestand en 
mogelijkheden
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gebaseerd op TNO 2012

Transitie

✤ Onze maatschappelijke systemen zijn ingericht op top-down aanpak

✤ ...we zijn een omslag aan het maken naar een structuur dat bottom-up 
initiatieven faciliteert



Middle-up down

Doel

Uitvoering

Vragen & onzekerheden

✤ wie is de belangeneigenaar?

✤ wat is de rol van overheden?

✤ wat als de initiatiefnemen wegvalt?

✤ of als de financiering wegvalt?

Vragen?

m.a.r. oostra@pl.hanze.nl

DE CONTEXT


