
Samen op weg naar een energieneutrale
Achterhoek!



ProjectenLevering Diensten

Coöperatieve vereniging Achterhoekse Groene Energiemaatschappij U.A.

+
Achterhoekse Energiecoöperaties



Waarom AGEM?

• Snel overschakelen op groene energie van 
eigen Achterhoekse bodem (energieneutraal 
2030) 

• Werkgelegenheid in de regio houden 

- Meer dan 200 miljoen euro per jaar uit regio 

- Investering enkele miljarden



Kortom, AGEM is:

• Een maatschappelijk bedrijf voor en door
inwoners, organisaties en bedrijven in de 
Achterhoek;

• Een onafhankelijke onderneming die samenwerkt 
met Achterhoekse bedrijven, lokale initiatieven 
en maatschappelijke organisaties;

• Een energiecoöperatie met als doelen besparen, 
opwekken en leveren van energie.



Collectief zonnedak

Al meerdere succesvolle projecten!

Zonnig Zieuwent                  Duurzame Energie Eibergen(3x)    Noaberzon Vragender (2x)

Groenkracht Groenlo (2x) Wichmond Vierakker De Zonders Beltrum (2x)



Collectief zonnedak

In ontwikkeling

Kei Zonnig Lichtenvoorde Groenkracht Groenlo Marianum        Steenderen BoeN

Zonkracht Hummelo (3x)    Energieke Buurtschappen W’wijk (3x)        PCR Montferland (2x) 



Collectief zonnedak

Gesprekken met initiatieven

Comité Leefbaar Megchelen Burgerinitiatief Bredevoort

MFA 't Onderschoer in Barchem Vorden Energie(k)



Wind

Netterden 6 windmolens 12 Mw 7200 gezinnen



Nieuwe bronnen 2018.. 



Zonnige bedrijven in de Achterhoek

• Bedrijven met grote daken stimuleren zonnepanelen te 
plaatsen

• Inventarisatie daken Achterhoek i.s.m. provincie 

• Daken groter dan 500 m2: Totaal >12.000.000 m2!

6.000.000



Zonnige bedrijven in de Achterhoek

Hoofdlijnen per deelnemende gemeente:

• Conferentie zonnedaken 

• ± 50x Onafhankelijke quickscan daken (eventueel constructieve check)

• Geschikt: berekening 3 businesscases
(1. zelf investeren 2. investering door anderen 3. coöperatief investeren) 

• ± 25x Adviesgesprek, keuze type businesscase en 
vrijblijvende koppeling aan zon-aanbieders

• Evaluatie



Waarom samen duurzame
energie opwekken?

• Zo draag je bij aan meer groene stroom

• Je hebt er samen controle over  (coöperatie)

• Oplossing indien eigen dak niet geschikt is

• Ook kleine investering al interessant 

• Het biedt financieel rendement waarmee je iets 
leuks (voor je dorp / vereniging) kunt doen

• AGEM helpt (ontzorgen)

• Positief voor lokale economie  krimp tegengaan!



Achterhoekse energie &
Maatschappelijke bijdrage

• Stroom van AGEM is een eerlijk geprijsd 
streekproduct

• Iedere klant krijgt bij AGEM een budget van 24 
euro per jaar om de Achterhoek duurzamer te 
maken (maatschappelijke bijdrage)

• Collectief lokaal initiatief:

AGEM verdubbelt de 

maatschappelijke bijdragen

eerste 3 jaar



Samen anpakken,

Kom d’r bi-j!


