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Onze naam
Endura is de lokale energiecoöperatie voor Harderwijk en Hierden. Onze naam staat voor
duurzaamheid en uithoudingsvermogen.

Onze visie
Onze maatschappij is sterk aan verandering onderhevig en roept om duurzame oplossingen.
Daar is onze energiehuishouding een belangrijk onderdeel van.
Het gebruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking is vervuilend en eindig. Er gaat
veel energie verloren tijdens transport en (inefficiënt) gebruik. De kosten van energie vormen
relatief gezien een steeds groter deel van het besteedbaar inkomen.
Duurzaam en lokaal opgewekte energie, slimme distributie en effectief gebruik, leveren
hieraan een wezenlijke bijdrage. Dat willen we op korte termijn oppakken op een manier die
verbindend en inspirerend is.
Dat doen we in samenwerking tussen burgers, ondernemers en gemeente, met
elkaar en voor elkaar. Daarmee nemen we samen verantwoordelijkheid en
en versterken we de sociale samenhang.
De samenwerking slaagt als iedere partij op een of andere manier kan meeprofiteren van de
opbrengsten, of dit nu vanuit milieu, financieel, politiek of andersoortig perspectief gezien
wordt.
Ons toekomstbeeld is een actief, energiek en duurzaam Harderwijk waar slagvaardig en
ondernemend samengewerkt wordt aan innovatieve oplossingen om in de eigen (duurzame)
energiebehoefte te kunnen voorzien.

Onze missie
De missie van Endura:
In Harderwijk samen de verantwoordelijkheid nemen om energiegebruik te verduurzamen en
te verminderen. Endura levert en produceert uit hernieuwbare energiebronnen (zoals zon en
wind), om kosten te besparen en CO2 uitstoot te reduceren.
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Belangrijke kernwaarden:
 Lokale betrokkenheid: voor en met elkaar;
 Transparantie: open en duidelijk
 Verantwoordelijkheid/rentmeesterschap: voor ons, anderen en ons nageslacht
 Samenwerken: tussen burgers, ondernemers en gemeente
 Betrouwbaar: Endura levert
 Ondernemend: kansen benutten, durven dromen, vernieuwen, inspireren èn realiseren

Onze doelen
De doelstellingen van Endura:
 In 2025 hebben we 30% kostenreductie gerealiseerd op de kosten van electriciteit en
gas van een gemiddeld huishouden/onderneming in Harderwijk;
 In 2025 is 80% van de huishoudens/ondernemingen in Harderwijk lid van Endura en
overgegaan op het gebruik van duurzame energie;
 Een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de gemeente m.b.t. CO2 reductie;
 Bevorderen van de sociale samenhang in de gemeente.

Onze Coöperatie
Endura kiest voor de rechtsvorm van de coöperatie. Endura ontstaat
uit een burgerinitiatief om in Harderwijk/Hierden de genoemde doelen te
realiseren. Dat doen we in samenwerking tussen burgers, ondernemers en
gemeente, met elkaar en voor elkaar.
Daarbij past een organisatievorm die democratisch en transparant is: de coöperatie.
De leden van de coöperatie hebben via de ALV de zeggenschap en bepalen welke
projecten ze belangrijk vinden om de doelen te realiseren. De winst wordt
geherinvesteerd in de Harderwijkse samenleving bijvoorbeeld via lokale duurzame
energieprojecten, of vloeit gedeeltelijk terug naar de leden. We
bestaan door de burgerparticipatie, de beweging van onderop.

Onze leden
Inwoners van de gemeente Harderwijk en de organisaties en ondernemingen die
in deze gemeente gevestigd zijn, kunnen lid worden van de coöperatie. Omdat we
streven naar een breed draagvlak, maken we de coöperatie laagdrempelig.
De contributie voor leden is zodanig dat ook inwoners met beperkte financiële
middelen lid kunnen worden. Het is voor leden onder nader uit te werken condities
mogelijk om financiéel te participeren in projecten of bedrijven van Endura.
Het risico voor de (bestuurs)leden is nooit hoger dan de eigen inbreng.

Onze organisatie
De coöperatie wordt door de leden zelf vormgegeven en ingevuld. Na de opstartfase
waarbij de initiatiefgroep heeft gezorgd voor het benodigde fundament (statuten,
initiële financiering, communicatiemiddelen, ledenwerving, bestuurssamenstelling,
bureau voor projecten en administratie, projectmanager/directeur) worden de leden
via werkgroepen betrokken bij de verdere uitwerking en inrichting. Denk aan
werkgroepen op het vlak van energieproductie (zon, wind e.d.), energiereductie
(isolatiemogelijkheden, energiescans), energie-inkoop (gezamenlijk inkopen),
geluidswal A28, bestuur en communicatie. Dit proces wordt vormgegeven en
uitgevoerd door een projectmanager/directeur, die wordt bijgestaan door de leden
van het coöperatiebestuur en vrijwilligers.
Vanaf het moment dat er 100 leden zijn, vindt de eerste formele algemene
ledenvergadering plaats, waarbij een nieuw bestuur wordt gekozen.
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Onze activiteiten
Endura ontplooit de volgende activiteiten:
 Realiseren van projecten en bedrijven gericht op in- en verkoop, productie, opslag en
distributie van duurzaam (bij voorkeur in de gemeente Harderwijk) opgewekte
energie;
 Realiseren van projecten en bedrijven gericht op energiebesparing;
 Tot stand brengen van samenwerkingsverbanden met (bij voorkeur lokale) partners
die bij kunnen dragen aan het realiseren van de doelstellingen.
Endura beoogt (op termijn) via haar bedrijven aan leden te leveren:
 Groene stroom uit, in de voorkeursvolgorde, gemeente Harderwijk, de provincie
Gelderland of Nederland;
 Een energiescan en advies over verlaging van de energierekening;
 Advies en gezamenlijke inkoop m.b.t. isolatie van woning of bedrijf;
 Gezamenlijke inkoop van zonnepanelen en opslagfaciliteiten;
 Faciliteiten om samen te werken aan opwek- en distributie van duurzame energie via
postcoderoosprojecten;
 Mogelijkheid om te participeren in windmolenpark en/of zonnecollectordaken/parken
te Harderwijk;
 Mogelijkheid om te participeren in zonnecollector in bijvoorbeeld de Geluidswal A28;
 Klantvoordeel bij aangesloten ondernemingen.

Onze organisatie-ontwikkeling
Naarmate de activiteiten van de coöperatie verder ontwikkelen en er bedrijfsmatig
geproduceerd/gefunctioneerd gaat worden met financiële risico’s, ontstaan er meerdere
rechtsvormen onder de paraplu van de coöperatie. Activiteiten zullen veelal eerst als project
starten. Op het moment dat bedrijfsmatig gefunctioneerd kan worden, wordt de best
passende rechtsvorm gekozen, gegeven de financiële risico’s en fiscale aspecten. Dat zal
meestal een BV zijn waar de coöperatie Endura dan 100% aandeelhouder is. In
samenwerkingsverbanden met anderen kan Endura ook gedeeltelijk aandeelhouder zijn.
De organisatie-ontwikkeling vindt geleidelijk, stap voor stap, plaats onder leiding van de
programma manager/directeur in nauwe afstemming met het bestuur. Nieuwe
rechtspersonen/bedrijven onder de paraplu van Endura worden pas opgericht na door het
bestuur verkregen goedkeuring van de leden. Onderliggend is altijd een gezond bedrijfsplan
op basis van een verdienmodel in lijn met de doelstellingen van Endura.

Onze samenwerkende partners
Endura is opgericht voor en door de lokale bevolking en werkt primair samen met lokale
ondernemers en ondernemersverenigingen. In de startfase zal ten behoeve van de
energielevering een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten met een “groen”
energiebedrijf met een leveringsvergunning, waarbij de randvoorwaarden dusdanig zijn dat
Endura maximale zelfstandigheid heeft om op de eigen manier verder te ontwikkelen.
Met betrekking tot opslag en distributie zoeken we samenwerking met een netbeheerder en
andere partners voor de benodigde infrastructuur.
Voor isolatieprojecten werken we samen met bestaande platforms als “Veluwe Duurzaam”.
Voor ledenadministratie en beheer beogen we samenwerking met een lokale partner zoals
bijvoorbeeld de Stichting CAI.
Endura is zich bewust dat we veel kunnen leren van al functionerende energiecoöperaties en
onderhoudt daarmee contact, met name m.b.t. de “lessons learned”.
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Onze gewenste samenwerking met de Gemeente Harderwijk
Endura beoogt nauwe samenwerking met de gemeente Harderwijk. Endura concretiseert de
doelstellingen van de gemeente m.b.t. CO2 reductie en versterking van de sociale cohesie.
Endura concretiseert en zet om in actie. Endura creëert een beweging naar een duurzaam
Harderwijk. Onze inzet in het gesprek met de gemeente is dat in ruil daarvoor de gemeente
de oprichting en uitbouw van Endura faciliteert door:
 Ter beschikking stellen van relevante kennis en informatie;
 Waar nodig en mogelijk verlenen van vergunningen;
 Deuropener/verbinder naar provincie, Rijkswaterstaat en landelijke overheid;
 Actieve rol in de ondersteunende communicatie (aanwezigheid bij openingen,
informatieavonden, etc.);
 Waar mogelijkheden zich voordoen ter beschikking stellen van gemeentelijke
terreinen, daken van openbare gebouwen, gemeentelijke voorzieningen;
 Laten zien van voorbeeldgedrag;
 Actieve rol bij voorlichting over energiebesparing en gebruik duurzame energie.
Onze eerste stappen in de komende periode
Endura zet de komende periode de volgende concrete stappen:
 Selecteren van groene energieleverancier (met leveringsvergunning) als
samenwerkingspartner;
 Realiseren van voldoende startkapitaal (zie begroting);
 Selecteren van directeur/programmamanager;
 Selecteren van samenwerkingspartner voor leden- en financiële administratie;
 Communicatieplan, bouw website, organisatie publieksavond;
 Concreet invullen van samenwerking met gemeente en ondernemingsverenigingen;
 Formele oprichting coöperatie Endura, inschrijving in KvK;
 Publieksavond, werving vrijwilligers;
 Marketing, werken aan naamsbekendheid o.a. via aansprekende evenementen in
Harderwijk;
 Aanstelling directeur/programmamanager en inrichten werkgroepen.
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