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Decentraal 
Energiemanagement 

Waterpoort: een oude 
vorm van duurzaam 

ondernemen in 
een nieuw jasje

Column Michael Daamen: Bestuurslid van Energiek Moerdijk, zet zich in voor het 
behoud van een vitale samenleving in Moerdijk met sociaal levende wind als middel.

Iemand die zich hard maakt voor een verhaal dat 
klopt.
Waterpoort zorgt ervoor dat we samen de kansen 
benutten die we alleen niet kunnen realiseren. 
Waterpoort verbindt en brengt ondernemers, over-
heden en burgers met initiatieven voor een verhaal 
dat klopt bij elkaar. Dit alles zorgt volgens het boekje 
‘Dit is Waterpoort’ voor betrokkenheid en slagvaar-
digheid, of anders gezegd voor een vitale lokale 
samenleving.

Geïnspireerd door mijn vader wilde ik ook gaan voor 
een verhaal dat klopt. Mijn vader, een coöperatieboer 
van het eerste uur, vond ruim 50 jaar geleden al dat 

coöperatieve banken, melkfabrieken 
en veilingen als geworteld in de 
lokale samenleving moesten funge
ren als verdienmodel voor een vitale 
lokale samenleving. Meervoudige 
waardecreatie noemen we dat 
tegenwoordig. Mijn droom is om de gedachte van mijn 
vader op een moderne manier nieuw leven in te blazen. 

Met burgers georganiseerd in een gemeenschaps
coöperatie, met ondernemers, overheden en 
onderwijsinstellingen samen duurzaam ondernemen. 
Door het sluiten van lokale en regionale ketens en 
kringlopen, zowel ecologisch als financieel, tussen 
bedrijven onderling en de omgeving: horizontale 
synergie volgens Waterpoort.

Jan Jonker* spreekt van meervoudige waardecreatie 
wanneer er sprake is van ‘winst’ voor alle kapitalen: 
natuurlijk, ecologisch, sociaal en institutioneel, niet voor 
één in het bijzonder. Hiervoor is volgens hem naast 
organisatiekunde, ‘samenwerkingskunde’ vereist. Niets 
nieuws volgens het boerenverstand mijn vader. 

Barrière NU is oa. de concurrentie om groene energie.
Grote bedrijven zoals Coca cola hebben een enorme energiebehoefte en 
zijn moeilijk in een lokale voorzieningen mee te nemen. De bron van hun 
energievoorziening is feitelijk van ondergeschikt belang, zij organiseren 
duurzaamheid vooral in de keten en niet in de lokale binding. Op dit 
moment concurreert zo'n bedrijf met de duurzame energievoorziening van 
meer dan een hele gemeenschap, in de toekomst is dat niet meer het geval 
wanneer alle energie duurzaam is.
Met zicht op de toekomst kan het voordelen hebben nu al grote partijen te 
betrekken bij de lokale verduurzaming zoals het voorbeeld van Moerdijk 
illustreert. 
Contact leggen kan via de mensen die er werken maar effectiever is via de 
directie. Vier keer per jaar een gezamenlijk ontbijt blijkt een goede basis om 
vertrouwen op te bouwen.

De voortrekkers verdienen steun!
Als laatste knelpunt wordt genoemd dat vernieuwingen vrijwel altijd 
gedragen worden door één of enkele mensen die hiervoor een voortdurend 
gevecht moeten leveren voor ruimte in de marge van hun 'echte' werk of in 
weekends en avonduren.
Terwijl de gehele maatschappij profiteert van de vernieuwing staan deze 
mensen er in het vernieuwingsproces van lange adem ( vaak 3 tot 5 jaar om 
de eerste resultaten te boeken) alleen voor. 
Voor transities die het beleid tot uitvoering brengen zoals de verduurza-
mingsopgave zouden deze vernieuwers steun verdienen van de overheid.
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Hij heeft gelijk wanneer hij stelt dat na decennia praten 
over duurzaamheid, we nog amper bezig zijn met 
de organisatorische invulling. Hij pleit ervoor om de 
huidige impasse te doorbreken door duurzaamheid 
met nieuwe samenwerkingsvormen juist tussen organi
saties te organiseren, precies zoals mijn vader toen
tertijd bedoelde. Het creëren van op maatschappelijke 
waarden gedreven duurzaamheid is volgens hem geen 
individuele, maar een bij uitstek collectieve opgave en 
vereist politieke keuzen. 

Eerst met mensen die het aangaat
Gesterkt door mijn vader ben ik jaren geleden aan 
de slag gegaan als initiatiefnemer van het Platform 
Duurzame Energie WestBrabant en later de gemeen
schapscoöperatie Energiek Moerdijk. Op zoek gegaan 
naar inspirerende mensen uit onze gemeenschap 
en hulp gevraagd aan andere coöperaties in Noord
Brabant zoals Duurzaam Drimmelen.

Ons motto was: ‘Naar een stekkerloze regio’. Onze 
droom: duurzaam ondernemen met verbindingen 
tussen inwoners en bedrijven op energiegebied. Zelf de 
regie nemen in plaats van afhankelijk zijn van anderen. 
Zelf energie opwekken en verbindingen aangaan met 
bedrijven in de omgeving met energieoverschotten 
en lokale productie met bijvoorbeeld windturbines. 
Duurzaam ondernemen met decentraal energiema
nagement en sociaal levende wind als middel. Op 
aangeven van ons Platform heeft de gemeenteraad 
van Moerdijk als eerste gemeente in Nederland soci
aal economische randvoorwaarden in haar windvisie 
opgenomen. Later gevolgd door Drimmelen en andere 
gemeenten langs de A16. In de randvoorwaarden zitten 
drie uitgangspunten, mijn vader zou blij zijn geweest:
1. Zoveel mogelijk mensen moeten mee kunnen 

doen, nu en later
2. De verdeling van de lusten en lasten moet in 

balans zijn
3. Windturbines dienen als vliegwiel voor de 

energietransitie

Deze vorm van duurzaam ondernemen, sluit naadloos 
aan op de ‘samenwerkingskunde’ die in de gebiedsop
gave Waterpoort beoefend wordt en in de Waterpoort 
Academy aan mensen met dromen en initiatieven 
wordt geleerd. Horizontale synergie met duurzaam 
ondernemen en decentraal energiemanagement als 
vertrekpunt. De Waterpoortgemeenten Moerdijk en 
GoereeOverflakkee fungeren hierbij als proeftuin 
onder de noemer Decentraal Energiemanagement 
Waterpoort, mede mogelijk gemaakt door het inter
bestuurlijke programma DuurzaamDoor: “Sociale 
Innovatie voor een Groene Economie” ( www.duur
zaamdoor.nl). In het eerste jaar deed ik dat alleen, nu 
samen met Martijn Messing. 

Met organisaties die mee willen doen
Onder auspiciën van Verenigde Energie Coöperaties 
(VEC) NoordBrabant en met medewerking van 
de provincie heb ik samen met Martijn het rapport: 
‘Windmolens voor leefbaarheid, revival van de dorps
molen’ geschreven en concreet toegepast in de 
gemeenten Moerdijk en Drimmelen. Om dat doel te 
bereiken zijn we met de door de raad vastgestelde 
sociale randvoorwaarden op zak, gaan praten met 
partijen die in onze gemeente over grondposities 
voor windmolens beschikken. Zo is met Raedthuys 
Pure Energie afgesproken dat we samen twee tot vier 
windturbines als dorpsmolens gaan ontwikkelen. Met 
organisaties die mee willen doen, werken we nu aan 
een Moerdijks Energie Akkoord (MEA), waarvan de 
uitvoering gekoppeld wordt aan de dorpsmolen. 

Van drijven naar blijven, in Moerdijk, 
Noord‑Brabant, heel Nederland
Het geheel van de samenwerking moet meer zijn dan 
de som der delen vond mijn vader. Dat vraagt om inspi
reren en organiseren. Van liefdewerk oud papier naar 
continuïteit, qua organisatie en geld. Zonder daarbij het 

Barrière NU is oa. de concurrentie om groene energie.
Grote bedrijven zoals Coca cola hebben een enorme energiebehoefte en 
zijn moeilijk in een lokale voorzieningen mee te nemen. De bron van hun 
energievoorziening is feitelijk van ondergeschikt belang, zij organiseren 
duurzaamheid vooral in de keten en niet in de lokale binding. Op dit 
moment concurreert zo'n bedrijf met de duurzame energievoorziening van 
meer dan een hele gemeenschap, in de toekomst is dat niet meer het geval 
wanneer alle energie duurzaam is.
Met zicht op de toekomst kan het voordelen hebben nu al grote partijen te 
betrekken bij de lokale verduurzaming zoals het voorbeeld van Moerdijk 
illustreert. 
Contact leggen kan via de mensen die er werken maar effectiever is via de 
directie. Vier keer per jaar een gezamenlijk ontbijt blijkt een goede basis om 
vertrouwen op te bouwen.

De voortrekkers verdienen steun!
Als laatste knelpunt wordt genoemd dat vernieuwingen vrijwel altijd 
gedragen worden door één of enkele mensen die hiervoor een voortdurend 
gevecht moeten leveren voor ruimte in de marge van hun 'echte' werk of in 
weekends en avonduren.
Terwijl de gehele maatschappij profiteert van de vernieuwing staan deze 
mensen er in het vernieuwingsproces van lange adem ( vaak 3 tot 5 jaar om 
de eerste resultaten te boeken) alleen voor. 
Voor transities die het beleid tot uitvoering brengen zoals de verduurza-
mingsopgave zouden deze vernieuwers steun verdienen van de overheid.

Vader Michael Daamen
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‘bijzondere’, van de gevonden samenwerking verloren 
te laten gaan. Dat vraagt om nieuwe organisatievormen 
waarin zoveel mogelijk lokale vertegenwoordigers zich 
herkennen en zich verantwoordelijk voelen: bewoners, 
agrariërs, maatschappelijke organisaties, het kleine 
en grote bedrijfsleven als dat kan en natuurlijk ook de 
overheid. 

In Moerdijk en Drimmelen wordt in iedere gemeente 
een stichting opgericht waarin de lokale vertegenwoor
digers het bestuur vormen, herkenbaar lokaal maat
werk dus. De stichting realiseert het bouwrecht van de 
windturbines en verzorgt en financiert onder meer uit 
de revenuen van de dorpsmolen de uitvoering van het 

MEA. Mensen met geld kunnen meedoen in de finan
ciering van de dorpsmolen en krijgen daar een belo
ning voor. De revenuen uit de exploitatie worden door 
de stichting als financiële hefbomen gebruikt om ook 
de mensen zonder geld die hun woning willen verduur
zamen te helpen. 

Met de op deze wijze georganiseerde dorpsmolens kan 
iedere inwoner en bedrijf verbonden worden om op een 
innovatieve manier samen en individueel duurzaam te 
ondernemen. Iedere inwoner wordt op deze manier een 
beetje ondernemer met een eigen duurzaam verdien
model: het kan immers geen liefdewerk oud papier 
blijven. Ik ben er van overtuigd dat dit volgens mijn 
vader een verhaal is dat klopt, dat iedereen aangaat 
met voordeel voor alle organisatie die mee willen doen. 
Ik zou willen dat alle gemeenschappen in ons land 
op deze manier aan een duurzame toekomst kunnen 
bouwen. Dit kan met inspirerende mensen, met een 
overheid die de bewoners en lokaal bedrijfsleven in 
positie brengt om mee te kunnen doen bij de ontwikke
ling van dorpsmolens. Dan is er mijns inziens, om met 
de woorden van mijn vader en die van Jan Jonker* te 
spreken, sprake van ‘winst’ voor alle kapitalen: natuur
lijk, ecologisch, sociaal en institutioneel, niet voor één in 
het bijzonder.

*Prof. Dr. Jan Jonker, sinds 1 januari 2011 hoogleraar 
Duurzaam Ondernemen binnen de Nijmegen School of 
Management aan de Radboud.

Michael: “Ik zou 
willen dat alle 

gemeenschappen 
in ons land op deze 

manier aan een 
duurzame toekomst 

kunnen bouwen”
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