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Energiecoöperatie gemeente Amersfoort U.A. 
Beslissing op aanvraag Experimenten Decentrale Duurzame Elektriciteitsopwekking 

 

<14 febrari 2019> 

Geachte, 

 

U heeft voor de vereniging ‘Energiecoöperatie gemeente Amersfoort U.A.’ een aanvraag 

ingediend in het kader van het Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking 

(hierna: het Besluit).  

 

U vraagt ontheffing aan voor het project ‘Shared energy-mobility community Amersfoort’. Het 

betreft een groot experiment als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit. 

 

Beslissing  

Ik heb besloten ’Energiecoöperatie gemeente Amersfoort U.A.’ (hierna: de vereniging) voor 

het project ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 16 derde lid, artikel 16a in 

samenhang met artikel 16 eerste lid (uitgezonderd h, j en m) in samenhang met artikel 93 van de 

Elektriciteitswet. 

 

De ontheffing heeft mede betrekking op de toepassing krachtens artikel 10 van het Besluit van de 

artikelen 26b, 28, eerste en tweede lid, 29, 30a, 36, eerste lid, 53 tot en met 59, 86d, 95lb, en 

95lc van de Elektriciteitswet 1998. 

 

De ontheffing is beperkt tot aansluitingen op het openbare elektriciteitsnet binnen de gemeente 

Amersfoort, voor zover aangesloten op één middenspanningsnet. Dat betekent dat er geen 

hoogspanningsnet nodig is om de elektriciteit te transporteren van de ene naar een andere 

deelnemende afnemer of eigen productie-eenheid. 

 

De ontheffing gaat in op de operationele startdatum. Dit is de dag waarop met de operationele 

activiteiten wordt begonnen. Onder deze activiteiten vallen in ieder geval de activiteiten waarvoor 

deze ontheffing vereist is, zoals het leveren van elektriciteit aan leden. De ontheffing geldt voor 

een periode van 10 jaar. 

 
Voorschriften 

Aan de ontheffing verbind ik de volgende voorschriften: 
 
1. U voert het project uit overeenkomstig hetgeen is beschreven in het bij de ontheffingsaanvraag 

gevoegde projectplan en de bij de aanvraag nader verstrekte documenten en correspondentie. 
Als u desondanks het project op niet-ondergeschikte onderdelen wil wijzigen of als een 
substantiële vertraging dreigt op te treden, vraagt u daarvoor van tevoren mijn toestemming. 
 

2. Als ondergeschikte wijzigingen in het project optreden, meldt u mij dat onverwijld met 
gebruikmaking van het format ‘Wijziging project experiment DDE’. 

 
3. U mag niet leveren aan afnemers die beschikken over een aansluiting met een hogere 

doorlaatwaarde dan bedoeld in art.95a E-wet (grootverbruiker), met uitzondering van een 
afnemer die beschikt over een installatie die voor het project duurzame elektriciteit opwekt met 
een maximale capaciteit van 5MW. 
 

4. Alle afnemers van het experiment moeten zijn aangesloten op één en hetzelfde midden- of 

laagspanningsnet van Liander of binnen een half jaar na verlening van de ontheffing daarop 
worden aangesloten. Het is dus niet toegestaan om via het hoogspanningsnet te leveren.  
 

5. Minimaal 4 weken vóór de operationele startdatum zendt u aan RVO.nl kopieën van de met 
derden gesloten overeenkomsten over de uitvoering van taken waarop deze ontheffing ziet, 
zoals overeenkomsten met een programmaverantwoordelijke voor de aangesloten leden 
respectievelijk afnemers (indien de vereniging zelf als zodanig optreedt, de erkenning daarvan 

door Tennet), een energieleverancier (voor het opvangen van tekorten en overschotten van de 
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vereniging), een facturatiebedrijf en een netbeheerder. Dit betreft ook afspraken voor het ter 

beschikking krijgen van het handelsplatform en afspraken met de belastingdienst over de 

afdracht van de energiebelasting 
 

6. Ik wil u erop wijzen dat het leveren van de decentraal opgewekte duurzame elektriciteit onder 
de verantwoordelijkheid moet vallen van de vereniging. Er mag dus geen directe levering 
plaatsvinden tussen deelnemers. De vereniging is de leverancier en is als dusdanig 
belastingplichtig voor de energiebelasting. 

 
7. In uw projectplan geeft u aan dat een woningcorporatie investeert in de duurzame 

elektriciteitsopwekking op de huurwoningen. U mag andere woningcorporaties in uw plan 
opnemen, maar de vereniging mag de genoemde investering niet op zich nemen. Afspraken 
hierover horen bij de aan RVO.nl toe te zenden overeenkomsten.  
 

8. Indien na de operationele startdatum overeenkomsten met derden worden gesloten of 
inhoudelijk gewijzigd, meldt u mij dat uiterlijk na een maand. 
 

9. Indien de operationele startdatum later ligt dan het vierde kwartaal van 2019, dan dient u 
voorafgaande aan deze datum een nieuwe planning aan mij door te geven. 

 
10. U heeft vóór de operationele startdatum van het project van de Autoriteit Consument & Markt 

goedkeuring verkregen voor de berekeningsmethoden van de tarieven. 
 

11. Voorafgaand aan de realisering van de levering, het transport en de aansluitingen maakt u de 
tarieven en de leveringsvoorwaarden schriftelijk bekend aan de afnemers in het net; u stuurt 
daarvan een kopie aan RVO.nl. De afnemers moeten te allen tijde transparante informatie 
kunnen verkrijgen over de tarieven en de leveringsvoorwaarden. 
 

U verstrekt de afnemers jaarlijks een begrijpelijk en gespecificeerd overzicht van de tarieven 
die het komend jaar zullen gelden. Hierbij wordt in elk geval onderscheid gemaakt in de 
tarieven voor de aansluiting, voor het elektriciteitstransport en systeemdiensten. 
 

 
12. U verricht binnen twee maanden nadat een afnemer u schriftelijk heeft gemeld over te stappen 

naar een andere leverancier alle handelingen die nodig zijn om de overstap mogelijk te maken. 
Deze termijn mag langer zijn voor zover dat schriftelijk is overeengekomen met de betrokken 

afnemer. U moet minimaal 4 weken voor de operationele startdatum aan RVO.nl aangeven hoe 
u omgaat met de informatiecode zodanig dat deze derdentoegang mogelijk wordt. 
 

13. Vóór de operationele startdatum stelt u de volgende documenten op: 
a. een klachtenreglement; 

b. het huishoudelijk reglement van de vereniging. 
Van deze documenten zendt u vóór de operationele startdatum een kopie aan RVO.nl. 
 

14. U mag geen overstapkosten of -boete in rekening brengen aan afnemers die overstappen naar 
een andere leverancier. 
 

15. U rapporteert over het project als volgt: 

a. Indien de operationele startdatum verder ligt dan een half jaar na de datum van 
deze verlening: in de maand na dat halfjaar een rapport over de stand van zaken 
tot dan toe. U gebruikt hiervoor het formulier “Voortgangsrapportage experiment 
DDE”. 

b. Melding van de operationele startdatum: binnen een maand daarna met het 
formulier “Operationele Startdatum experiment DDE”; 

c. Een voortgangsrapportage: jaarlijks in januari met het formulier 
“Voortgangsrapportage experiment DDE”. Indien de operationele startdatum na 1 
juli ligt, kunt u het eerste voortgangsrapportagemoment van januari daaraan 
volgend overslaan; 

d. Beëindiging van het gebruik van het net: binnen een maand na de beëindiging met 
het formulier “Projectbeëindiging experiment DDE”. 

e. Binnen vier jaar en drie maanden en bij de beëindiging van de ontheffing een 

verslag van het project als bedoeld in artikel 16 van het Besluit. Dit verslag bevat 
een openbare samenvatting van de niet bedrijfsgevoelige kennis en informatie, die 
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met het project is opgedaan. 

 

16. Om te controleren of de activiteiten worden uitgevoerd volgens de voorschriften kan ik 

besluiten tot een nader onderzoek. Dit kan een verzoek om nadere informatie en/of een 

bezoek omvatten. U dient daaraan dan uw medewerking te verlenen. 

 

Als u zich niet aan de voorschriften houdt, kan ik de ontheffing geheel of gedeeltelijk intrekken. 
 
 
Bezwaar 

Het kan zijn dat u het niet eens bent met dit besluit. U kunt dan binnen zes weken na de 

bovenvermelde verzenddatum van deze brief bezwaar aantekenen bij: Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE Zwolle, onder 

vermelding van “bezwaar” op de enveloppe en op het bezwaarschrift. 

Meer informatie 

Heeft u nog vragen, kijk dan op onze website mijn.rvo.nl. Of bel ons:  

088 042 42 42 (lokaal tarief). 

 
 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 

namens deze: 

 

 

 

 
Arjan Wierda  

teammanager Vergunningen Natuur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

 

Bijlagen:  

  

1. Formulier “Wijziging project experiment DDE” 

 

2. Formulier “Operationele startdatum experiment DDE” 

 

3. Formulier “Voortgangsrapportage experiment DDE” 

 

4. Formulier “Projectbeëindiging experiment DDE”  

 

5. Formulier “Wijziging ontheffingshouder experiment DDE” 
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