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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

Strategies for Energy Reconfigurations, 
Obduracy, values and scripts

door 

Tineke van der Schoor



Stelling 1.

Een monodisciplinaire bestudering van de 

nieuwe lokale energiebeweging volstaat niet, 

zulk onderzoek moet transdisciplinair worden 

opgezet in samenwerking met lokale stakeholders 

(hoofdstuk 3 van dit proefschrift).

 

Stelling 2.

De honderden lokale energiecoöperaties die de 

afgelopen jaren in Nederland zijn opgericht 

vormen samen een sociale beweging, gericht op 

de ontwikkeling van een duurzaam, democratisch 

en decentraal energiesysteem (hoofdstuk 4 van 

dit proefschrift).

 

Stelling 3.

Lokale energiecoöperaties zijn veelal afhankelijk 

van vrijwilligers; een sterke regionale en lokale 

ondersteuningsstructuur is daarom noodzakelijk 

om continuïteit te waarborgen, kennis te 

ontwikkelen en samenwerkingsrelaties te 

bevorderen (hoofdstuk 5 van dit proefschrift).  

 

Stelling 4.

Energiecoöperaties en hun koepelorganisaties 

kunnen worden gezien als ‘system builders’: 

de ontwikkelaars van een nieuw energiesysteem, 

gebaseerd op de waarden duurzaamheid, 

democratie en lokale economie (hoofdstuk 9 

van dit proefschrift).

Stelling 5.

Het energiezuinig maken van historische 

gebouwen zou veel beter verlopen als betrokken 

partijen, zoals eigenaren, gemeenten, architecten 

en energie-adviseurs, in een eerder stadium met 

elkaar in gesprek zouden gaan (hoofdstuk 6 van 

dit proefschrift).

Stelling 6.

Architecten en energieadviseurs hebben een 

gezamenlijk waarderingsinstrument nodig om 

elkaars deskundigheid en waarden te begrijpen 

en respecteren. Een voorbeeld van zo’n instrument 

is DuMo (Duurzame Monumenten), dat 

historische - en duurzaamheidswaarden van 

een monument compatibel maakt (hoofdstuk 7 

van dit proefschrift).

 

Stelling 7.

Bestaande gebouwen, wijken en steden zijn 

ontworpen voor een hoog gebruik van (goedkope) 

fossiele energie. Het transformeren van onze 

gebouwde omgeving naar ‘nul energie’ vergt 

daarom niet alleen andere ontwerpen, maar 

moet gebaseerd zijn op duurzaamheidswaarden 

(hoofdstuk 8 van dit proefschrift).

Stelling 8.

Om onderzoek bij Hogescholen tot wasdom 

te laten komen is een aanzienlijke verhoging 

nodig van het onderzoeksbudget, ten eerste 

om gepromoveerde docent-onderzoekers in 

de gelegenheid te stellen minimaal 40 procent 

van hun aanstelling aan onderzoek te besteden 

en ten tweede om de onderzoeksfaciliteiten 

verder te verbeteren. 

Stelling 9.

Voor een betere beoordeling van de 

publicatie-output van Hogescholen verdient 

het aanbeveling om alleen de wetenschappelijke 

publicaties mee te tellen en interviews in het 

regionaal dagblad en wat dies meer zij in een 

ander overzicht te tonen.  

Stelling 10.

Nederland heeft Europees gezien een zeer 

intensieve veeteelt en een zeer laag percentage 

natuur, daarom is Nederland een uitstekende 

plek om de veeteelt te halveren en de vrijvallende 

gronden op natuurvriendelijke wijze te gaan 

beheren.


