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Governance = afspraken
• Spel
• Speelveld
• Spelregels
• Speelregels
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Verschillende vormen van
governance voor
verschillende vraagstukken:
Overheid, markt, …
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•
•
•
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Huidige opgaven als product
van het huidige systeem.
Oplossing vraagt verbetering
van het systeem of echte
vernieuwing?
Overheid, markt, …
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“Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en
informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan
vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van
de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke
verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een
participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt
gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar
eigen leven en omgeving.” (Troonrede 2013)

‘Speelveld: publiek-privaat’
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•
•
•
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Welk spel willen we spelen?
Welk speelveld is daarvoor
nodig?
Welke spelregels
horen daarbij?
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‘Het nieuwe speelveld:
publiek-burgerlijk-privaat’

•
•
•

Huidige opgaven als product van het huidige
systeem.
Oplossing vraagt verbetering van het systeem
of echte vernieuwing?
Overheid, markt, … de

‘commons’!

(het coöperatieve gebied)
© DCS/TSG
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Een nieuw spel
op een nieuw speelveld
met nieuwe spe(e)lregels

‘Nieuwe’ spelregels:
• EU DG Regio: Sociale
samenhang & economische
structuurversterking vh gebied
• Omgevingswet: integraal &
participatief
© DCS/TSG

van innovatie op
het oude speelveld…

…naar echte vernieuwing
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p.45 in zake Economische Structuurversterking:
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DCS-‘Agenda’:
• Rijnlandse Gebiedscoöperatie
• Rijnlands Gebiedsarrangement
• Het Gebied is de Klas
• Het Gebied is de Kas
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Rijnlands
Gebiedsarrangement
voor de economische structuurversterking van het gebied
en in het algemeen belang (met gebruikerslicentie)

Dec 2007
Definitie
gebiedsopgave

Definitie
speelveld

Coöperatief
mobiliseren
(v.d. ziel)
v.h. gebied

Ontwikkeling
v.e. strategie
& dragend
product/
concept

Smeden
gebiedscoalitie

Gebiedsarrangement

Het Gebied
is de Klas

Het Gebied
is de Kas

Gebiedswaardeontwikkeling
in algemeen
belang
Klimaat:
water & energie
2007

Publiek-BurgerlijkPrivate
Samenwerking

Duurzaamheidsplatform
Bommelerwaard

1995
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dinsdag 31 juli 2018
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Je energierekening is je investering: Hoe werkt het?
JE OUDE
ENERGIEREKENING
Stroomtarief ± 23 ct *

Belastingdienst

‘weg’

15 jr.

C) Energie- 12,65
belasting (2018)

A) Kale
stroomtarief

(Productiekosten)

B) Vaste lasten

(netbeheer, ODE enz.)
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1. Afbetaling leningen
Daarna:
-

Voor projecten: 2 ct
Restitutie: 8 ct **

2,65?

2. Ledenkap.rek. ⌛5 jr

‘weg’

marge

+ Uitkering winst **

±7

±7

±3

±3
** Onderhevig aan ALV-besluit

* Sep ’18; incl. BTW

“Ik maak een hele diepe buiging
voor wat jullie hier hebben
ontwikkeld. Dit is uniek in
Nederland. Overal waar ik kom, is
iedereen op zoek naar de manier
om de energietransitie op gang te
krijgen. Maar jullie hebben het
model gevonden…. Ik vind het
waanzinnig wat jullie doen.”

21

•
•
•

“De burgercoöperatie voor de
zelfredzaamheid in de
samenleving.”
Maar ook voor de grote
vraagstukken van deze tijd!
Overheid, burgerij & markt:
samen-redzaam
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Volgende stap:

•
•

Implementatie
Gebiedsarrangement
Wie wil hier aan meedoen?
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Meedoen?
Eduard Ravenhorst
• Tel: 06-4213 4212
• Voorzitter, De Coöperatieve Samenleving
eduard.ravenhorst@decooperatievesamenleving.nl
www.decooperatievesamenleving.nl
Onno van Bekkum
• Tel: 06-3614 5231
• Bestuurder, De Coöperatieve Samenleving
onno.vanbekkum@decooperatievesamenleving.nl
• Bestuurder, Coöperatie Bommelerwaar
onno@bommelerwaar.nl
Antje van Ginneken
• Tel: 06-3015 8432
• Bestuurder, Coöperatie Bommelerwaar
antje@bommelerwaar.nl
www.bommelerwaar.nl
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