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Organiseren draagvlak voor Duurzaam Thuis – Uitvoeringprogramma 

 

Aanleiding 

REScoop Limburg wil als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van inmiddels 14 energie 

coöperaties met een brede doelstelling werken aan de kennisopbouw en opleiding van projectleiders.  

NMFL is belangenbehartiger, onder meer op het gebied van natuur en landschap. Daarnaast organiseert 

zij middels het Steunpunt Energie Lokaal Limburg (SELL) ondersteuning en belangenbehartiging voor en 

kennisdeling door energiecoöperaties in Limburg, en stimuleert oprichting van nieuwe lokale 

energiecoöperaties. Samen zetten wij ons in voor de professionalisering van lokale energiecoöperaties.  

 

REScoop Limburg, daarbij ondersteund door Energie Samen (voorheen REScoop NL) en Natuur en 

Milieufederatie Limburg hebben maart 2019 bij provincie Limburg het voorstel ingediend:  “Versnelling 

coöperatieve energietransitie in Limburg, 2019-2022”. Dit plan beoogt om een opleidingstraject op te 

zetten voor projectleiders die zowel op het gebied  van grootschalige opwek van duurzame energie als op 

het gebied van energiebesparing actief zullen zijn. Provincie heeft toegezegd om dit voorstel mee te 

nemen als onderdeel van de Provinciale Energie Strategie (PES), Deze wordt eind 2020 vastgesteld. 

 

Provincie Limburg kent de Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis. Deze heeft de volgende doelen:  

- een besparing van het energiegebruik; 

- het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de bestaande 

woning; 

- het vergroten van de levensloopbestendigheid van de bestaande woning; 

- het realiseren van de asbestsanering voor zover het als voorbereidende maatregel noodzakelijk is voor 

het realiseren van één of meerdere doelen zoals hierboven gesteld.  

De provincie wil in 2020 waar mogelijk het gebruik van de Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis 

bevorderen. 

 

De bovenstaande sporen vertonen een grote overlap. Een gecombineerde aanpak van beide sporen zal 

leiden tot versnelling en synergie. Daarom is o.b.v. een offerte met provincie afgesproken dat - 

vooruitlopend op besluitvorming eind 2020 – gestart wordt met het opleidingstraject voor projectleiders 

gecombineerd met het organiseren van draagvlak voor de Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis.  

 

Doel is om in 2020 minstens 450 personen op de hoogte gebracht te hebben van de mogelijkheden van 

de Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis en om 10 projectleiders te hebben opgeleid. 

 

Uitvoeringsprogramma    

 

1. Kennisopbouw / uitwisseling bij energiecoöperaties  

2. Coaching / werkend opleiden lokaal actieve mensen  

3. Limburgse pool van projectleiders  

 

 

 

 

 

 

 



        

2 
versie 14 mei 2020 

1. Kennisopbouw / uitwisseling bij energiecoöperaties / belangenbehartiging 

Dit omvat ervaringen en kennis delen, uitleggen van de Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis 

standaarden en richtlijnen ontwikkelen waar nodig, netwerk benutten en versterken, samenwerken / 

lobby. 

 

Datum  - tijd  - locatie: “Aftrap” van het project  

Doelgroep:  Beginnende en gevorderde lokale energie-initiatieven, energiecoöperaties (i.o.)  

Doel:   Kennismaking, begin samenwerking beklinken  

Inhoud:  Toelichting op ondersteuning die geboden wordt door Energie Samen, REScoop Limburg  

en NMFL, met middelen van de provincie Limburg. Voorstelrondje: aanwezigen stellen 

zich voor, vertellen over eigen initiatief, ambitie en activiteiten tot nu toe. En over 

(ver)houding met, en beleid / kaders van gemeente. Op basis van de vragen die leven, en 

eigen ervaring uit de praktijk delen Har Geenen en Sijtze Brandsma hun kennis. We 

sluiten af met een aantal afspraken met betrekking tot de samenwerking.  

Facilitator:  Har Geenen REScoop - Limburg, Sijtze Brandsma – Energie Samen, Carel van der 

Zanden- NMFL 

Locatie:   NTB 

Deelnemers: Kunnen van te voren vragen formuleren en wensen met betrekking tot de samenwerking 

doorgeven. Dit kan naar: NTB. Geschat aantal: 40. 

 

Datum  - tijd  - locatie: Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis en Regeling Reductie Energiegebruik   

Doelgroep:  Beginnende en gevorderde lokale energie-initiatieven, energiecoöperaties (i.o.), 

belangstellenden  

Doel:   Kennisdeling over de beide regelingen en delen van praktijkervaringen 

Inhoud:  Toelichting op de Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis, door …. van provincie Limburg.  

Toelichting op de RRE- regeling door … van RvO. Praktijkervaringen van drie 

energiecoöperaties met de RRE-regeling en Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis. We 

sluiten af met een gesprek over de wijze waarop synergie tussen de verschillende 

regelingen kan worden bereikt.  

Facilitator:  Carel van der Zanden - NMFL, …. - provincie Limburg, 3 energiecoöperaties 

Locatie:   NTB 

Deelnemers:  Kunnen van te voren vragen formuleren en wensen met betrekking tot het thema 

doorgeven. Dit kan naar c.vanderzanden@nmflimburg.nl. Geschat aantal: 40. 

 

Datum  - tijd  - locatie: Basiscursus windprojecten 

Doelgroep:  Lokale initiatieven / energiecoöperaties die windmolens willen ontwikkelen. Zowel 

beginnende initiatieven als gevorderde initiatieven (leden die zich willen inwerken).  

Doel:   Kennisontwikkeling op gebied van coöperatieve windontwikkeling  

Inhoud:  Gedurende een hele dag, wordt ingegaan op verschillende aspecten van 

windontwikkeling, oa: - Vergunningentrajecten / bestuurlijke processen - Werken aan 

draagvlak – Zorgvuldige inpassing - Financieel; de businesscase, samenwerking met 

commerciële partijen - De techniek van windenergie 

Facilitator:  Har Geenen REScoop - Limburg, , Carel van der Zanden – NMFL  Locatie:   NTB 

 

Deelnemers: Kunnen van te voren vragen formuleren en wensen met betrekking tot de samenwerking 

doorgeven. Dit kan naar NTB. Geschat aantal: 20. 

 

 

file://///nmfl-dc1/RedirFolders$/carel/AppData/Roaming/Microsoft/Word/c.vanderzanden@nmflimburg.nl
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Datum  - tijd  - locatie:  Basiscursus zonprojecten 

Doelgroep:  Lokale initiatieven / energiecoöperaties die zonneparken willen ontwikkelen. Zowel 

beginnende initiatieven als gevorderde initiatieven (leden die zich willen inwerken).  

Doel:   Kennisontwikkeling op gebied van coöperatieve zonontwikkeling  

Inhoud:  Gedurende een hele dag, wordt ingegaan op verschillende aspecten van 

zonontwikkeling, oa: - Vergunningentrajecten / bestuurlijke processen - Werken aan 

draagvlak – Zorgvuldige inpassing - Financieel; de businesscases, samenwerking met 

commerciële partijen - De techniek van zonenergie 

Facilitator:  Har Geenen REScoop - Limburg, , Carel van der Zanden – NMFL  

Locatie:   NTB 

Deelnemers: Kunnen van te voren vragen formuleren en wensen met betrekking tot de samenwerking 

doorgeven. Dit kan naar NTB. Geschat aantal: 20. 

 

Trainingen / Community of Practice 

Na de twee gezamenlijke trainingen voor de hele groep projectleiders in opleiding (wind + zon)  gaat de 

groep verder onder begeleiding van de senior projectleiders. Zij komen najaar 2020 nog drie  keer bij 

elkaar, deels vervolgtraining, deels  intervisiemomenten. De klas heeft een community of practice als 

opzet, met veel onderling contact en inzet bij elkaar.  Voor de landelijke ontwikkeling van een 

calculatiemodel voor zonprojecten is een bijdrage ingerekend.    

Voor energiecoaches wordt separaat een bijeenkomst georganiseerd om hen te instrueren met 

betrekking tot de Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis. Dit mede in relatie tot de RRE-regeling en 

andere subsidievormen en duurzaamheidsleningen. Uitgelegd wordt wat de regelingen inhouden, welke 

aanvullende mogelijkheden van financiering er zijn, hoe dit het beste kan worden overgebracht naar de 

potentiële klanten.    

Voor bestuurders van energiecoöperaties worden door NMFL=SELL twee workshops gegeven, één over 

zonprojecten één over windprojecten. Op deze wijze worden bestuurders meegenomen in de verdere 

professionalisering van de energiecoöperaties.  

De mogelijkheid van webinars is aanwezig. 

2. Coaching / werkend opleiden lokaal actieve mensen  

Najaar 2020 start de opleiding van projectleiders bij energiecoöperaties die grootschalige wind en zon 

projecten gaan ontwikkelen. De opleiding heeft een theoretisch gedeelte met trainingen door senior 

projectleiders en experts en een praktijk gedeelte door als junior projectleider zelf wind -  en 

zonprojecten te ontwikkelen. De junior projectleiders trekken hun eigen project binnen hun energie 

coöperatie onder begeleiding van een senior projectleider en worden vanaf het moment dat zij 

toegevoegde waarde leveren betaald.. Daarnaast worden ze ingezet om bij andere projecten van 

energie coöperaties hun opgedane kennis in te zetten. Bij iedere bijeenkomst met inwoners zal 

aandacht geschonken worden aan de Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis. Ook de energiecoaches van 

de energiecoöperaties worden  geïnstrueerd op de Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis. 

 

Werving projectleiders (april/mei 2020) 

Om de projectleiders te werven is er een profiel gemaakt waaraan zij dienen te voldoen (zie 

weergegeven in vacaturetekst, bijlage 1).  De vacature wordt uitgezet via alle energie coöperaties en de 

volgende media: NTB.  

De gesprekken worden gevoerd door: Energie Samen en REScoop Limburg. 

Na wederzijdse instemming wordt er een mantelovereenkomst aangegaan (zie bijlage 2).  
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Inventarisatie lokale projecten 

Nieuwe projecten worden geselecteerd op basis van een aantal criteria zoals weergegeven in bijlage 3. 

Bij start van de opleiding kunnen junior projectleiders ook ingezet worden bij reeds lopende projecten. 

In 2020 worden bij zes projecten de junior projectleiders opgeleid en ingezet. Hier volgt een overzicht. 

Windprojecten   

- Parkstad-Zuid:  windpark Parkstad-Zuid   

Initiatiefnemers:  Gemeenten Heerlen, Kerkrade, Simpelveld  

Energiecoöperatie: Heerlen Duurzaam / De Omslag (Voerendaal) 

Beoogd vermogen: NTB 

Fase project:1  voorbereiding 

 

Roermond:  windpark Roermond 

Initiatiefnemers:  energie coöperatie EOS 

Energie coöperatie: EOS 

Beoogd vermogen: NTB 

Fase project:  voorbereiding 

 

Zonprojecten 

- Montfort:   Zonnepark stortplaats Montfort 

Initiatiefnemers:  Attero/Energiecoöperatie Duurzaam Roerdalen  

Energiecoöperatie: Duurzaam Roerdalen 

Beoogd vermogen: NTB 

Fase project:  voorbereiding 

 

- Voerendaal:  Zonnepark Ransdaal  of:  Zonnepark Maasgouw 

Initiatiefnemers:  Energie coöperatie De Omslag  E-coöp. Duurzaam Maasgouw/ gr.eigenaar 

Energiecoöperatie: Energiecoöperatie De Omslag  E-coöp. Duurzaam Maasgouw 

Beoogd vermogen: 1 MWpiek    1 MWpiek  ? 

Fase project:  voorbereiding    voorbereiding 

 

- Leudal:  Zonnepark Corubona  

Initiatiefnemers:  Leudal Energie 

Energiecoöperatie: Leudal Energie 

Beoogd vermogen: 1,75 MWpiek 

Fase project:  Ontwikkeling 

 

 

- Nederweert 

Initiatiefnemers:  3 agrariërs 

Energiecooperatie:  Newecoop 

Beoogd vermogen: 22MWpiek 

Fase project:   in ontwikkeling 

 
 

1 De periode tot het Principeverzoek is "Voorbereiding"   
De periode na goedkeuring Principeverzoek tot Financial Close is "Ontwikkeling"   
De periode na de Financial Close is "Bouw"   
De periode na oplevering is "Gerealiseerd"   
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Ingeschat wordt dat ieder project in 2020 twee bijeenkomsten met grondeigenaren (20-25 personen)  

en twee bijeenkomsten met omwonenden (30-40 personen) betreft.  

Verder zal elke betrokken coöperatie op een reguliere ALV aandacht schenken aan Duurzaam Thuis.   

In totaal is het bereik dan zeker meer dan het beoogde aantal van minimaal 450 personen.  

 
Communicatiemiddelen 

Tijdens de bijeenkomsten wordt expliciet aandacht gegeven aan de Stimuleringsregeling Duurzaam 

Thuis. Provincie Limburg zal daartoe verschillende communicatiemiddelen verstrekken, waaronder in 

ieder geval een folder en de geactualiseerde website.  

3. Limburgse pool van projectleiders  

De start van dit uitvoeringsplan houdt ook in dat er een pool wordt opgezet van projectleiders in 

Limburg. Het doel is om aan het einde van het project “Versnelling coöperatieve energietransitie in 

Limburg, 2019-2022” een pool te hebben van minimaal 10 professionals waarin minimaal de volgende 

disciplines gewaarborgd zijn, al dan niet in samenwerking met andere provinciale pools:  

- Financieel (o.a. businessmodel, financiering projecten) 

- Juridisch (o.a. AFM, afspraken omgeving) 

- Ruimtelijke ordening (o.a. omgevingswet, visie NMFL- Energielandschap 2050, POL) 

- Projectmanagement (o.a. planning, projectmatig werken) 

- Communicatie en Omgevingsmanagement (draagvlak,  stake-/shareholders) 

 

De coördinatie van de pool wordt ingevuld door de projectcoördinator. 

 

Monitoring en evaluatie 

Lopende het project wordt regelmatig gerapporteerd aan provincie over de voortgang. Uiterlijk in Q4-

2020 wordt geëvalueerd wat de stand van zaken is en welke resultaten zijn bereikt. Ook wordt uiterlijk 

in Q4 afgesproken hoe een soepele overgang naar het aansluitende traject van het plan “Versnelling 

coöperatieve energietransitie in Limburg, 2019-2022” zal worden bewerkstelligd. 

 

Projectleiding en projectcoördinatie 

De penvoerder van dit project zal REScoopLimburg zijn. De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers 

van  REScoopLimburg, Energie Samen en NMFL.  

De projectgroep zal worden bijgestaan door een nog aan te stellen projectcoördinator. Deze zal de 

volgende taken dienen uit te voeren: 

- Coördinatie en aansturing project 

- Contacten met de betrokken lokale coöperaties 

- Contacten met de betrokken junior en senior projectleiders 

- Organisatie en begeleiden opleiding projectleiders 

(Zie voor verdere omschrijving bijlage 4). 
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De Projectbegroting 

 

 
2 Uurtarief REScoop senior: € 65; REScoop junior € 50; NMFL: € 75 

Projectplanning en begroting 
       

  aantal    totaal kosten totale     

   uren uren per 
uur2 

kosten   Uitvoering 

 Activiteit 1. Kennisopbouw / uitwisseling /belangenbehartiging               

           Aftrap, 2 x basiscursus, 1 x thema-avond 4 
 

28 75 2100     NMFL- SELL 

                                       idem     48 65 3120    REScoopLimburg  

           Inhuur externe expertise     8 65 520    Divers 

           Trainingen 3   36 65 2340    REscoopLimburg 

           Bijdrage ontwikkeling calculatiemodel zon     1040  Energie Samen 

           Instructie energiecoaches 1               4          75                300   NMFL-SELL 

           Workshops bestuurders x 2 2  8 75 600  NMFL-SELL 

        

Totaal Kennisopbouw en uitwisseling coops         10020   

                

 Activiteit 2: Werkend opleiden 
       

werving projectleiders   14 65 910  RescoopLimburg/Energie 
Samen 

inventarisatie  lokale projecten 6 2 12 65 780   REScoopLimburg / NMFL-SELL 

                   2  75 150      

begeleiden bijeenkomsten 6 projecten x 4 bijeenkomsten x 4 uur 24  4   96  65         6240     REScoopLimburg / senior 

   3 72 50 3600   REScoopLimburg /  junior 

 
Coördinatie werkend opleiden 

              

coördinatie projecten, projectleiders               

vastleggen proces in documenten               

 projectcoördinator    80 65 5200   REScoopLimburg 

        

Totaal Werkend opleiden     
 

    16880   

                

3 Activiteit 3. pool van projectleiders               

Coördinatie  pool van projectleiders en project door 
projectcoördinator 

    80 65 5200   REScoopLimburg 

        

Totaal pool projectleiders     
 

    5200   

        

Projectgroep 4                 
48 

65 3120  RescoopLimburg/Energie 
Samen/NMFL-SELL 

   16 75 1200  

      4320  

Materiaalbudget project        

Zaalhuur incl verteer 36 bijeenkomsten ad € 100 36    3600   REScoopLimburg / NMFL-SELL 

Communicatie- en leermiddelen     190   

      3790  

        

Reiskosten  100 x 50 km x € 0,19      950  

        

                

        

Totaal budget activiteiten          41160   

BTW      8644  

Totaal generaal      49804  
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De Planning 

 

 

Activiteiten 

2020 
Juni Augustus  September.  

 
Oktober  November December  

Werving en 

selectie 

 

 

Werving/aanstel-  

ling coördinator 

en werving jr. 

projectleiders 

 

 

Aftrap 

project 

    

1: 

Kennisopbouw 

/ uitwisseling 

coöperaties 

- St. regeling 

Duurzaam Thuis 

en RRE (mits 

haalbaar) 

 

 - St. regeling 

Duurzaam 

Thuis en RRE 

(indien niet 

haalbaar in 

juni) 

- Basiscursus 

wind 

 

Basiscursus 

zon 

  

2:  Coaching/ 

werkend 

opleiden 

  Begeleiding lokale projecten: 

6 projecten, 24 bijeenkomsten 

3: Opzet / 

Invulling pool 

van 

projectleiders 

Wordt geleidelijk opgebouwd 

Projectgroep Instellen Vier bijeenkomsten 

 

 

 

 

 

 

 

April 2020 

Geschreven door: 

• Har Geenen, REScoopLimburg 

• Carel van der Zanden, Natuur en Milieufederatie/SELL 

Contactpersoon: har.geenen@home.nl; c.vanderzanden@nmflimburg.nl   

mailto:har.geenen@home.nl
file:///C:/Users/harge/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/38CK87Q4/c.vanderzanden@nmflimburg.nl
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Bijlage 1    

 

VACATURE  LOKAAL PROJECTLEIDERS VOOR COÖPERATIEVE ONTWIKKELING WIND / ZON 

Provincie Limburg maakt mogelijk dat REScoopLimburg, Energie Samen en NMFL lokale energie 

initiatieven kunnen ondersteunen die coöperatief projecten met windmolens en/of zonnevelden willen 

ontwikkelen. Hiertoe kunnen projecten zich nu aanmelden (stuur een mailtje aan har.geenen@home.nl) 

en wordt een selectie gemaakt voor ondersteuning in de eerste fase. Deze ondersteuning bestaat uit 

advies van en meewerken door een ervaren ontwikkelaar bij het initiatief. Een lokale projectleider wordt 

‘on the job’ opgeleid gedurende deze periode. Indien deze persoon zich ook meldt als projectleider en 

geselecteerd wordt voor de (gratis) opleiding, kan na afronding van de opleiding de inzet van deze 

persoon vergoed worden.  

 

Momenteel loopt de selectieprocedure voor lokale projectleiders die kunnen gaan deelnemen aan 

een opleidingstraject. De eisen die aan projectleiders gesteld worden, zijn als volgt: 

 

Beoogd lokaal projectleider 

 

Kennis en kunde  

• heeft al expertise op deelgebied in huis  

• is in staat om zich basiskennis m.b.t. ontwikkelen duurzame energie zich eigen te maken  

• is in staat om aanvullende kennis te verkrijgen en in te zetten  

• heeft zakelijk inzicht en kan met begrotingen en businesscases omgaan  

• is HBO / academisch geschoold  

• heeft projectmanagementvaardigheden (o.b.v. CV)  

 

Competenties  

• kan goed samenwerken  

• is communicatief sterk  

• heeft een lokaal netwerk  

• vervult een trekkersrol in een team  

• is actief bij een energiecoöperatie die ondersteuning krijgt  

• kan basisprincipes businesscase uitleggen aan omgeving  

 

Tijd  

• heeft de wens door te groeien naar projectleider in projectleiderspool  

• heeft tijd overdag en ’s avonds; flexibel inzetbaar  

• inzet kan groeien naar 1 a 2 dagen per week en 3-4 dagen per week op middellange termijn.  

 

Arbeidsvoorwaarden 

• Op dit moment hanteren we een junior tarief van € 50/uur ex BTW op ZZP basis.  

• Energie Samen/REScoop Limburg hoopt in de loop van 2020 haar arbeidsvoorwaarden verder te 

ontwikkelen, zodat we projectleiders ook een dienstverband kunnen aanbieden. Dit is ook 

afhankelijk van het beschikbaar komen van voldoende middelen op middellange termijn.  

 

Heb je interesse om je (gratis) te laten opleiden tot lokaal projectleider voor coöperatieve wind en/of 

zon, waardoor je dit werk betaald kunt gaan doen, meld je dan bij Har Geenen, via har.geenen@home.nl 

of tel.nr. 0610687536 . Deadline voor reacties is 2 weken  .  Na  2 weken hoor je of je uitgenodigd wordt 
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voor een  sollicitatiegesprek. De gesprekken vinden in juni plaats zowel  voor   projectleiders wind en 

voor  projectleiders zon.  
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Bijlage 2 

 

 

Mantelovereenkomst REScoopLimburg met Projectleider  

Partijen 

REScoopLimburg , gevestigd en kantoorhoudende te, aan het adres), geregistreerd bij de KvK onder, ten 

deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Geenen, hierna te noemen: “RL”; 

en 

Bedrijf of persoon:  

Vestigingsplaats:  

KvK-nummer (als relevant):    

vertegenwoordigd door:  

 

hierna te noemen “projectleider”, 

In aanmerking nemende dat: 

• RL  lokale burger initiatieven voor de productie van duurzame energie ondersteunt, met name 

voor wind- en zonne-energie. Daartoe stelt RL op verzoek en per project een projectleider aan, 

die het lokale initiatief gaat ondersteunen; 

• RL zich hierin laat bijstaan door een projectgroep en een projectcoördinator. De projectgroep 

stuurt het project aan en de project coördinator is belast met de dagelijkse leiding.   

• de projectgroep heeft vastgesteld dat de projectleider over gedegen kennis en ervaring beschikt 

om projecten van Lokale initiatieven te ondersteunen; 

• de projectleider de basisuitgangspunten van RL onderschrijft en zich naar buiten toe hieraan 

confirmeert;   

komen partijen het volgende met elkaar overeen: 

1 Deelname aan REScoopLimburg expertpool 

1.1 De projectleider stelt zijn/haar expertise beschikbaar voor de RL expertpool 

1.2 Als zodanig is de projectleider in principe inzetbaar voor projectondersteuning binnen zijn/haar 

expertisegebied, en zal hij/zij verzoeken om ondersteuning op zich nemen, tenzij er moverende 

redenen zijn om dat niet te doen. 

1.3 De projectleider onderkent de noodzaak de ontwikkelingen en vernieuwingen in het 

expertisegebied te blijven volgen en zijn/haar expertiseniveau op peil te houden.  

1.4 De expertise en ervaring van de projectleider wordt jaarlijks geëvalueerd om de inzetbaarheid in 

de verschillende werkgebieden te bepalen. (zon, wind, warmte, etc.) 

1.5 De projectleider is bereid deel te nemen aan opleidingstrajecten die door RL worden aangeboden, 

als dit nodig is voor de inzetbaarheid en het op peil houden van de benodigde expertise. 

1.6 De projectleider, maakt onderdeel uit van de relevante expertteams en gaat participeren in 

regulier projectleiders overleg. 

1.7 De projectleider bevestigt zich te houden aan de in het projectleiders-overleg gemaakte 

afspraken, zoals weergegeven in de verslagen van dat overleg. 
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1.8 De projectleider draagt actief bij aan het projectleidersoverleg en in de kennisdeling en 

kennisvermeerdering onder collega-projectleiders. 

1.9 De projectleider voert zijn/haar werkzaamheden uit, binnen de afspraken zoals in deze 

overeenkomst vastgelegd, naar eigen inzicht binnen de richtlijnen van RL. 

1.10 Elk kwartaal en bij elke faseovergang rapporteert de projectleider aan de bestuurders van RL over 

de voortgang van lopende projecten, zowel inhoudelijk als in termen van tijdsinvestering en 

bijkomende kosten. 

1.11 RL en projectleider verklaren dat deze overeenkomst impliceert dat er geen sprake is van een 

dienstbetrekking en/of loonverhouding. 

1.12 De projectleider is zelf aansprakelijk voor alle claims die een initiatief richting RL en/of 

Projectleider indient inzake de door Projectleider uitgevoerde werkzaamheden. Projectleider 

dient zelf zorg te dragen voor een passende verzekering hieromtrent. 

2 Concrete inzet, financiële afspraken en declaraties 

2.1 Per te verstrekken opdracht voor ondersteuning wordt een opdrachtbevestiging opgesteld waarin 

de beschikbare capaciteit voor dat betreffende project schriftelijk wordt vastgelegd. Per project 

kan dit per fase geschieden en meerdere fasen per project kunnen op elkaar volgen, steeds weer 

schriftelijk te bevestigen door de RL projectgroep. 

2.2 De projectleider kan zijn/haar ondersteuning aan lokale initiatieven, op basis van in specifieke 

opdrachtverstrekking vastgelegde afspraken per project, declareren tegen een jaarlijks door de 

Algemene Ledenvergadering van RL vastgesteld tarief en onkostenvergoeding (zie bijlage I voor 

actuele tarief en afspraken). De projectleider wordt door RL geïnformeerd als de tarieven door de 

Algemene Ledenvergadering worden gewijzigd. 

2.3 Eventuele overige onkosten (zoals overnachtingen) worden slechts vergoed indien hiervoor 

vooraf goedkeuring is verleend door het projectbureau.  

2.4 De projectleider factureert maandelijks met onderbouwing in uren en kosten zijn 

ondersteuningswerkzaamheden per project aan RL.  

Facturen worden verzonden aan: ??????? o.v.v. afgesproken projectnummer en naam. 

2.5 RL hanteert een betaaltermijn van maximaal vijftien dagen na ontvangst van de betreffende 

factuur. 

 

3 Ondertekening voor akkoord 

 

Namens REScoopLimburg: 

 H. Geenen ….. 

Handtekening: 
 
 

  

Plaats:   

Datum:   
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Bijlage:  Actuele tarieven en vergoedingen 

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering   

De projectleider declareert maandelijks met onderbouwing in uren en kosten zijn werkzaamheden aan 

RL. De te declareren kosten bestaan uit  

- Uurtarief van € 50,00 ex BTW per gewerkt uur (niet gerekend reisuren),  

- Reiskosten à 0,19 € per kilometer of documenteerbare OV-kosten.  

- Eventuele overige onkosten worden niet vergoed tenzij vooraf goedgekeurd door het 

projectbureau. 
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Bijlage 3: Template criteria projecten die ondersteuning aanvragen 

OPGESTELDE CRITERIA JULLIE PROJECT EVT OPM 

Project heeft een minimale 
grootte van 1 MW 
 

Grootte project: 
… 

 

Minimaal 50% van het project 
is in lokaal eigendom  
(dus 0,5 MW) 

Eigendomsverdeling: 
… 
Evt samenwerkingspartner(s): 
… 

 

Wind/zon: ruimtelijk kader 
relevant 

Maakt ruimtelijk beleid, en wetgeving 
windmolens/zonneparken mogelijk? Visie NMFL, 
POL, RES/PES? …. 

 

Zon: aansluitkosten op net:  
tot 2 MW geen probleem, 
boven 10 MW ook niet.  
Daartussen goed kijken hoe 
businesscase eruit ziet 

In geval van plannen voor zonneveld: 
Beoogd aantal MW: 
… 
Geschatte aansluitkosten op het net: 
… 

 

PRS; geen harde 
belemmeringen   

Vormt provinciaal beleid geen belemmeringen? 
… 

 

Gemeentelijk beleid 
ondersteunt het initiatief 

Past initiatief binnen beleidskaders?  
… 
Wordt initiatief omarmd door gemeente? 
…  

 

Minimaal € 25.000 aan 
aanloopkosten (incl. externe 
kosten zoals MER) 

Geschatte aanloopkosten: 
… 

 

Initiatief is van 
energiecoöperatie (of 
energiecoöperatie in 
oprichting) 

Al een energiecoöperatie opgericht? 
Ja / nee 
Of plan om energiecoöperatie op te richten? 
Ja / nee 

 

Vertrouwen in het bestuur van 
de coöperatie   

Samenstelling bestuur (en expertises) 
…                                             … 
…                                             … 
…                                             … 

 

Maximaal 1 project per 
energiecoöperatie (d.w.z. 1 
aansluiting, dus combi wind en 
zon is zeker mogelijk) 

Is jullie project: 
O wind 
O zon 
O combi van zon en wind 

 

Overeenkomst grondeigenaren 
is een pré 

Hebben jullie al een locatie op het oog en contact 
met grondeigenaar/-en? Hoe ziet dit er uit? 
… 
… 

 

Zicht op goede samenwerking 
met partijen die ook willen 
ontwikkelen (waaronder ook 
grondeigenaren) 

Hoe schatten jullie samenwerking in met 
relevante stakeholders, zoals grondeigenaren, 
andere ontwikkelaars? 
… 
… 

 

Bij vragen en/of na invullen graag mailen aan NTB 
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Bijlage 4  

 

VACATURE  PROJECTCÖRDINATOR VOOR COÖPERATIEVE ONTWIKKELING WIND / ZON 

Provincie Limburg maakt mogelijk dat REScoopLimburg, Energie Samen en NMFL lokale energie 

initiatieven kunnen ondersteunen die coöperatief projecten met windmolens en/of zonnevelden willen 

ontwikkelen. Daartoe worden  lokale projectleiders ‘on the job’ opgeleid gedurende deze periode.  Voor 

het coördineren van dit opleidingstraject wordt een projectcoördinator aangesteld.   

 

 

Beoogd  projectcoördinator  

 

Taken 

• Coördinatie en aansturing project 

- Regelmatige rapportage aan en overleg met projectgroep 

- Indien nodig bijsturen opleiding in overleg met projectgroep 

• Contacten met de betrokken lokale coöperaties 

- Volgen/bespreken van de projecten in ontwikkeling 

- Bewaken en stimuleren professionalisering besturen coöperaties 

• Contacten met de betrokken junior en senior projectleiders 

- Afstemmen met senior projectleiders over vordering opleiding juniors 

- Afstemmen met senior projectleider over ontwikkeling projecten 

• Organisatie en begeleiden opleiding projectleiders 

- Organisatie cursussen/trainingen 

- Vastleggen cursusleiders 

- Vastleggen processen in documenten. 

 

Kennis en kunde  

• heeft expertise op het gebied van grootschalige opwek wind/zon   

• is in staat om kennis m.b.t. ontwikkelen duurzame energie over te dragen  

• is in staat om aanvullende kennis te verkrijgen en in te zetten  

• heeft zakelijk inzicht en kan met begrotingen en businesscases omgaan  

• is HBO / academisch geschoold  

• heeft projectmanagementvaardigheden (o.b.v. CV).  

 

Competenties  

• kan goed samenwerken  

• is communicatief sterk  

• vervult een trekkersrol in een team  

• werkt planmatig 

 

Tijd  

• heeft tijd overdag en ’s avonds; flexibel inzetbaar  

• inzet gemiddeld  1 dag per week gedurende looptijd project.  

 

Arbeidsvoorwaarden 

• Een  tarief van € 65/uur ex BTW op ZZP basis.  
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• Reiskostenvergoeding. 

 

Heb je interesse in deze functie meld je dan bij Har Geenen, via har.geenen@home.nl of tel. Nr. 

0610687536. Deadline voor reacties is 01-06-2020 .  Na  1 juni hoor je of je uitgenodigd wordt voor een  

sollicitatiegesprek. De gesprekken vinden plaats op NTB voor projectleiders wind, en op NTB voor 

projectleiders zon.  

 
  

mailto:har.geenen@home.nl
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