Missie en visie Coöperatie Buren Energie
Buren Energie is een energiecoöperatie voor de regio Borne en Hof van
Twente. Het doel van de coöperatie is om samen met bewoners een
duurzamer energiesysteem te maken in Borne en Hof van Twente. Dit
doen we niet alleen door er over te praten, maar vooral door samen
met onze buren te ondernemen in duurzame energie.
Op deze manier zorgen we voor meer duurzame energie in de regio en
kunnen onze buren mee profiteren van de opbrengsten van deze duurzame energieprojecten. Deze
opbrengsten zijn rendementen op investeringen van leden én nieuwe investeringen in nieuwe
duurzame energieprojecten in onze regio.
Hoe werkt een energiecoöperatie?
Een coöperatie is een vereniging van burgers en bedrijven die samen ondernemen. In een coöperatie
zijn de leden de baas. Elk lid heeft één stem in de ledenvergadering. Ook wanneer je niet
geïnvesteerd hebt kan je mee-besluiten over waar de coöperatie in investeert. Lidmaatschap van de
coöperatie kost €10,- per jaar.
De ledenvergadering kiest een bestuur vanuit de leden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken van de coöperatie.
In een later stadium zal de coöperatie een bedrijfsbureau oprichten die de uitvoering van alle
projecten doet. Het bestuur houdt dan toezicht op het bedrijfsbureau.
Investeren in de coöperatie
Met Buren Energie U.A. zijn we aan het ondernemen met onze buren. Ondernemen betekent
investeren en risico nemen. Uiteindelijk zullen we een investeringspropositie ontwikkelen voor onze
leden. Leden investeren dan in de coöperatie, die daarmee kan investeren in duurzame
energieprojecten die rendementen opleveren. Een gedeelte van die opbrengst keren we uit als een
rente op de investeringen van de leden. Normaal gesproken is dit ongeveer 5% op de inleg. De rest
van de opbrengsten investeren we in maatschappelijke doelen zoals energiebesparing en het
voorkomen van energiearmoede in de regio. Ook investeren we een gedeelte in het ontwikkelen van
nieuwe duurzame energieprojecten.
Investeringen in duurzame energieprojecten door de coöperatie en de voorwaarden daarvan moeten
altijd worden goedgekeurd door de leden in de algemene ledenvergadering.
Het is afhankelijk van de snelheid van de ontwikkeling van het eerste project wanneer we de eerste
propositie kunnen aanbieden aan onze leden. We verwachten dit binnen twee jaar te kunnen doen.
Wat is een duurzaam energiesysteem?
In een duurzaam energiesysteem is er een balans tussen de drie p’s: people, planet, prosperity. We
bouwen niet alleen windmolens of zonneparken om winst te maken, maar ook om samen met onze
buren die opbrengst weer in te zetten voor de verduurzaming van de regio. Dit is niet alleen goed
voor de planeet, maar ook voor de mensen die in die regio wonen.
Daarnaast willen we als Buren Energie de opgewekte stroom aan onze leden leveren. Hoeveel we
opwekken en hoeveel we leveren moet ook in balans zijn. De wind waait immers niet altijd en de zon
schijnt ook niet altijd. Om opwek en gebruik van onze stroom met elkaar in balans te brengen willen
we een gedeelte van de winst inzetten om energie te besparen en in de toekomst investeren in
energieopslag.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en voorkomen energiearmoede
Als maatschappelijk gedreven organisatie willen we ook onze buren helpen met het verduurzamen
van hun woningen. Dat kan door, in samenwerking met stichting Borne Energie, onze leden
energiebesparingsadviezen te geven. Met de opbrengsten van de windmolens gaan we ook onze
buren die deze investeringen in energiebesparing niet kunnen betalen, helpen om hun
energierekening naar beneden te brengen. Op deze manier voorkomen we energiearmoede in de
regio.
Energie opwekken samen met je buren
Buren Energie U.A. is ontstaan uit de stichting Borne Energie. Beide organisaties hebben als doel om
samen met buren energie op te wekken. Een goed voorbeeld hiervan is het eerste postcoderoos
project in Borne waar een groep mensen uit het dorp samen energie opwekt met een collectieve
zonne-installatie.
Wat als je geen ruimte op je eigen dak hebt voor zonnepanelen? Om volledig duurzaam te worden
kun je dan gaan isoleren, maar dat is vaak niet genoeg. Je moet meestal toch nog energie inkopen
van een energiebedrijf. Óf we kunnen het samen op gaan wekken!
Eerste project: Wind voor Buren
Het eerste project waarmee Buren Energie samen met haar buren energie gaat opwekken is het
ontwikkelen, bouwen en exploiteren van één van de twee windturbines aan de A35. In dit project
werken we samen met duurzaam energie bedrijf Pure Energie en het duurzame agrarische bedrijf
van Annemarie en Bert Kirsten.
Voor meer informatie over dit project lees de projectwebsite: https://windvoorburen.nl/
“We ontkomen er niet aan om meer duurzame energie in Twente op te wekken. Dit kan met grote
zonneparken, maar zal ook met de goedkoopste duurzame energie technologie moeten en dat is
windenergie. Er zullen dus in de toekomst meer windmolens komen in Twente. Als dat een gegeven
is dan kunnen we die beter zelf bouwen, als buren met elkaar. Op die manier kunnen we de
opbrengsten lokaal inzetten voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem in Twente.”
Toekomstige projecten voor Energie voor Buren
In de toekomst zullen we ook grote collectieve zonneparken ontwikkelen en projecten voor opslag
van duurzame energie. Vooralsnog zijn we ons als coöperatie aan het ontwikkelen, en focussen we
op ons eerste windproject.
Wil je ook samen met je buren energie opwekken? Word lid van Buren energie!
E-mail: burenenergie2020@gmail.com

