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Intentieovereenkomst  
 
Partijen: 

 
1. Vereniging van Eigenaren Groene Mient ‘s-Gravenhage, statutair gevestigd 

 te ’s-Gravenhage, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65080874, te 
dezen vertegenwoordigd door Karel Braun en Arjan Zwarteveen, hierna te noemen: Groene 
Mient 

 
2. Gemeente Den Haag, gevestigd te ’s-Gravenhage, te dezen vertegenwoordigd 
  door Joris Wijsmuller, hierna te noemen: Den Haag 

3. Eneco Smart Energy B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer  
van Koophandel onder nummer KvK 63476045 te dezen vertegenwoordigd door Jeroen de 
Haas, hierna te noemen: Eneco 

4. Joulz Diensten B.V. statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de 
  Kamer van Koophandel onder nummer 3016797 te dezen rechtsgeldig 
  vertegenwoordigd door Jan Verheij, hierna te noemen: Joulz 
 
5. Stedin Netbeheer B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de  
  Kamer van Koophandel onder nummer 24289101, te dezen vertegenwoordigd 
  door Joep Weerts, hierna te noemen: Stedin 

 
 

Het volgende overwegende: 

 De rijksoverheid biedt met het Besluit van 28 februari 2015, houdende het bij wege van 

experiment afwijken van de Elektriciteitswet 1998 voor decentrale opwekking van duurzame 

elektriciteit (Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking) de 

mogelijkheid om via energie-experimenten af te wijken van bepalingen van de 

Elektriciteitswet 1998 (de Minister kan ontheffing verlenen). De regeling is voor Coöperaties 

en Verenigingen van Eigenaren. http://wetten.overheid.nl/BWBR0036385/2015-04-01 

 Den Haag wil in 2040 een klimaat-neutrale stad zijn.  

 Er is in mei 2017 een Haags klimaatakkoord getekend door 8 politieke partijen waarbij de 

ambitie is dit doel al in 2030 te bereiken. 

 Het kabinet heeft gemeenten en netbeheerder aangewezen als trekkers van klimaatneutrale 

energietransitie. 

 Op grond van de Energievisie 2015 voert de gemeente beleid voor een warmte- en 

elektriciteitstransitie.  

 De gemeente komt dit najaar met een programma waarin energieplannen per wijk 

ontworpen gaan worden. 

 Naast all-electra wijken wensen Eneco, Groene Mient, Joulz en de Gemeente Den Haag te 

onderzoeken in hoeverre off-grid wijken mogelijk zijn. 

 Mede voor doelstellingen van luchtkwaliteit en duurzame bereikbaarheid zijn proeftuinen 

nodig die combinaties van elektra opslag combineren met duurzame vervoer. 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/offici%C3%ABle-bekendmakingen-elektriciteitswet
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 In Utrecht, Breda en elders zijn er al experimenten op dit gebied. Vanwege de enorme 

uitdaging van de energietransitie oordelen Eneco, Groene Mient, Joulz en de Gemeente Den 

Haag dat het van groot belang is ook in Den Haag ervaring op te doen. 

 Haagse kracht uit de Groene Mient is een aanleiding om een experiment op te zetten. 

 De kwaliteit van de duurzame elektranetten van de toekomst is balancering. Dit is een grote 

uitdaging op wijkniveau en op alle schalen daarboven. 

 Groene Mient wil een duurzame klimaat-neutrale woonwijk vormen. De wijk heeft geen 

aardgasaansluiting meer. Er worden drie verschillende duurzame energieconcepten 

toegepast. Woningen hebben nu een ‘kleinverbruik’ elektriciteitsaansluiting. De vereniging 

heeft de ambitie om een coöperatie te vormen die haar leden energie levert als 

‘grootverbruiker’. 

Op 12 juli heeft de minister van EZ de tweede kamer een brief gestuurd: “vervolg saldering-

regeling” 
“ …. Het stimuleren van de productie van duurzame elektriciteit bij kleinverbruikers draagt bij aan het bewustzijn van de 

energietransitie en het aandeel hernieuwbare energie. Via lokale energieproductie kunnen burgers zelf op relatief eenvoudige 

wijze een bijdrage leveren aan de energietransitie. Het kabinet wil de ondersteuning van investeringen in lokale hernieuwbare 

energieproductie nu en in de toekomst voortzetten, zolang deze zonder steun onrendabel is. 
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Verklaren als volgt: 
 

 Groene Mient heeft de intentie gebruik te maken van het Besluit experimenten decentrale 

duurzame elektriciteitsopwekking voor een op te richten energie-coöperatie.  

 Eneco, Groene Mient, Joulz en de Gemeente Den Haag wensen daartoe in overleg met 

Stedin een projectplan te ontwerpen gericht op een experimenteel energienet (een virtueel 

decentraal elektriciteitsnet) met als onderdelen een activiteitenprogramma, begroting, 

tijdpad en een aanvraag voor de experimenteerregeling.  

 In het kader van de onder de eerste ‘bullit’  genoemde doelstelling van Groene Mient, zullen, 

Eneco, Groene Mient, Joulz en de Gemeente Den Haag de relevante kennis en kunde uit het 

eigen bedrijf, vereniging of overheid, om niet, inbrengen. 

 Eneco, Groene Mient, Joulz en de Gemeente Den Haag zijn bereid alle op te bouwen kennis 

voor belangstellende derden te ontsluiten en beschikbaar te stellen en daarbij deze derden 

uit te nodigen hun ervaringen te delen met de intentiepartijen. 

 Stedin wenst als onafhankelijk netbeheerder in de zin van de Elektriciteitswet 1998 en 

binnen de kaders van deze wet, mede in het belang van de betrouwbaarheid en de veiligheid 

van de door haar beheerde elektriciteitsnetten, betrokken te zijn bij het opstellen van het 

projectplan voor het beoogde experiment;  

 
Deze intentieverklaring gaat in per de datum van ondertekening en eindigt indien een beschikking is 
ontvangen van de aanvraag “Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking”. De 
aanvraag wordt uiterlijk september 2018 ingediend.   

 

 
Aldus overeengekomen en getekend in vijfvoud te ‘s-Gravenhage, d.d. 12 september 2017  
 
 
VvE Groene Mient,    Karel Braun en Arjan Zwarteveen   
 
 
 
Gemeente Den Haag,     Joris Wijsmuller  
  
 
 
Eneco,       Jeroen de Haas  
 
 
 
Joulz Diensten B.V,     Jan Verheij     
    
         
 
Stedin,       Joep Weerts 
 
       


