
  

Memo. 
 
Datum:  30-1-2023  

Opsteller: Tamara Bos 

Aan:  Wethouders duurzaamheid Achterhoek   

Betreft: Organisatieveranderingen Agem 

 

Geachte wethouders, 
 
Als besproken in de laatste AV van de  Agem U.A. d.d. 30 november ontvangt u hierbij een schrijven om uw 
gemeenteraden dezelfde informatie te verschaffen wat betreft de organisatieveranderingen binnen Agem en de gevolgen 
van deze veranderingen als het gaat om de rol van uw gemeente.  

 

Onderwerpen. 

1. Historie 
2. Traject van organisatieverandering 

- In drie stappen 
- Stemming AV 30 november 

3. Nieuwe situatie 
- Wie doet wat? 
- Rol gemeenten 
- Behoud gezamenlijke waarde  

 

1. Historie. 
Met de oprichting van de  Achterhoekse Groene Energiemaatschappij U.A. (hierna  Agem) in 
2013 zijn de Achterhoekse gemeenten al ruim tien jaar geleden gestart met samenwerking op gebied van duurzaamheid 
en de energietransitie. Bovenliggend doel van de  Agem was zoveel mogelijk geld en werkgelegenheid vanuit 
de energietransitie in de regio houden.  

Onder de  Agem werd de entiteit Agem Holding BV gevormd, waaronder vanuit twee werkmaatschappijen onder 
de Holding werd gewerkt aan de energietransitie. In eerste instantie door middel van energielevering (via Agem Levering 
BV) en daarnaast ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen (via Agem Ontwikkeling BV). Vanaf 2017 wordt ook 
vormgegeven aan besparing vanuit Achterhoeks Energieloket BV.  

In 2018 konden ook burgerinitiatieven lid worden van de  Agem en zeven lokale  zetten deze stap. 
Het aantal leden van  Agem komt daarmee op vijftien: acht gemeenten en zeven lokale burgerinitiatieven.  

Op 1 januari 2018 om 00:00 is Agem Gemeentelijke Energie BV (AGE BV) officieel gestart. Een aparte BV (niet onder de 
Holding, maar met de gemeenten als 100% gezamenlijk eigenaar. Deze organisatie verzorgt de energielevering aan de 
ruim 5.000 gemeentelijke aansluitingen voor 8 gemeenten.   

Ook treden in 2019 opnieuw drie energiecooperaties toe en groeit de  naar achttien leden. De groei van de 
bedrijfsonderdelen zet gestaag door en er wordt een Raad van Commissarissen ingesteld als toezichthouder van Agem 
Holding BV.  

Ruim 1.100 particuliere en zakelijke adressen krijgen energie geleverd via Agem Levering BV en vanuit Agem Ontwikkeling 
BV worden  zonnedaken ontwikkeld, zon- en windprojecten voorbereid en programma s uitgevoerd voor o.a. 
Provincie Gelderland.  
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De aanhoudende groei en ontwikkelingen binnen de verschillende bedrijfsonderdelen onder de  vragen om een 
duidelijke strategie. In 2020 breekt een nieuwe fase aan: van startup naar snelgroeiende organisatie met een team van 
dertig mensen.  

Begin 2021 neemt directeur van het eerste uur Guus Ydema afscheid van Agem en maakt plaats voor zijn opvolger: 
Maarten van Oostveen. Om de strategie goed te kunnen vertalen in een nieuw businessplan zijn de missie, visie, strategie 
en businessplan opnieuw bekeken. Conclusies: binnen het geheel van Agem zijn verschillende, soms conflicterende 
belangen. Het zou beter zijn deze als zelfstandige bedrijven te organiseren, maar hierbij wel een geheel te behouden.  

In 2021 komt Agem Ontwikkeling BV halverwege het jaar vrijwel volledig stil te liggen en in december gaat de bestaande 
leverancier van Agem Levering BV failliet. Agem zelf blijft goed overeind, maar de getrokken conclusies blijken relevanter 
dan ooit. Om van Agem een toekomstbestendige organisatie te maken en alle opgebouwde maatschappelijke waarde voor 
de Achterhoek te waarborgen, was een transformatie van de organisatie nodig.  

Zie bijlage 1: Tijdlijn historie. 

 

2. Traject van organisatieverandering.  
Gedurende 2022 is door Directie en MT binnen Agem Holding BV gewerkt aan de businessplannen voor de toekomst. 
Vervolgens is in nauwe samenwerking met het bestuur van  Agem en met advies van de Raad van 
Commissarissen van Agem Holding BV gekeken naar de juiste structuur en juridische entiteiten voor de verschillende 
bedrijfsonderdelen in geval van verzelfstandiging.  

Na afweging van verschillende opties is in de AV van de  Agem op 23 juni 2022 een voorstel (scenario 1) voor 
de organisatietransitie gepresenteerd aan alle leden. In verschillende sessies zijn de (bestuurs-)leden van 
energiecooperaties en tevens de duurzaamheids  van alle gemeenten nog additioneel bijgepraat. 

Tijdens bezoeken van Maarten van Oostveen (Directeur Holding) en Bart Jan Krouwel (voorzitter  Agem) is met 
wethouders duurzaamheid van verschillende gemeenten de organisatietransitie verder doorgesproken. Uit deze 
gesprekken is een scenario 2 ontstaan.  

Vanuit de ontwikkelingen in 2021 zijn binnen Agem Holding BV keuzes gemaakt en besluiten genomen ten behoeve van 
continuering van de bedrijfsvoering. Zo is bijvoorbeeld gestart met een samenwerking met  energieleverancier 
Energie VanOns als nieuwe partner. Deze samenwerking heeft vorm gekregen vanuit de  Streekenergie. Dit 
samenwerkingsverband staat juridisch gezien buiten de  Agem en liep daarmee eigenlijk onbedoeld voor op de 
organisatietransitie. Er is bewust voor gekozen om dit niet binnen de bestaande Agem Levering BV te organiseren, omdat 
de afwikkeling van het faillissement van de voormalige leverancier nog niet afgerond is.  

 
In drie stappen.  
Het belangrijkste uitgangspunt van alle veranderingen: belangen daar organiseren waar ze horen en opbouwde 
gezamenlijke waarde behouden.  

1. 
 

2. an nog alleen gemeentelijke leden) laat de Holding (met daaronder 
AGEM Levering BV en AGEM Ontwikkeling BV) los en neemt Achterhoeks Energieloket BV mee.  

3. Alle entiteiten zijn nu zelfstandig georganiseerd met de direct belanghebbenden. Het gezamenlijke blijft behouden 
doordat alle zelfstandige entiteiten lid worden van een nieuw op te richten Federatie (vereniging). 

Zie ook bijlage 2: In drie stappen. 

 
 

Stemming AV 30 november.  
Voor de AV van de  Agem op 30 november waren veertien van de vijftien* energiecooperaties uitgetreden als 
lid van  Agem. Alle leden wordt gevraagd hun stem uit te brengen op de voorgenomen besluiten (zie ook bijlage 
3: Voorgenomen besluiten). Gemeente Doetinchem onthoudt zich van stemming, omdat het niet gelukt is om tijdig mandaat 
vanuit het college te krijgen. Gemeente Winterswijk stemt tegen. 
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De voorzitter concludeert dat alle 4 besluiten met een meerderheid van stemmen zijn aangenomen: 

1. het niet hanteren van de in de statuten artikel 6, lid 3 genoemde opzegtermijn van 1 jaar bij het uittreden van 
 

2. de overdracht van de aandelen Achterhoeks Energieloket BV vanuit AGEM Holding B.V. aan de bestaande 
 UA 

3. verkoop AGEM Holding BV, met daaronder AGEM Ontwikkeling BV en AGEM Levering BV, voor een 
 

4. Achterhoek UA  met 
ingang van 1 januari 2023 

*  Energiek Megchelen is aan het einde van de vergadering alsnog uitgetreden.  

 

3. Nieuwe situatie. 
 

Wie doet wat?  
Gezamenlijk hebben alle organisaties dezelfde missie: hetzelfde toekomstbeeld, het waarom  is gelijk:  

Wij geloven dat de tijd van fossiele brandstoffen en buitensporige winsten voor energieleveranciers en 
energieproducenten voorbij is. In de Achterhoek kunnen we prima zelf zorgen voor een toekomstbestendige 
energievoorziening. Inwoners, beleidsmakers en ondernemers in onze gemeenten hebben hiervoor meer 
kennis, inspiratie en samenwerking nodig. Deze inzichten en verbindingen zorgen voor nieuwe initiatieven en 
mogelijkheden voor het besparen, gebruiken en opwekken van energie. Al deze samenwerkingen leiden 
uiteindelijk tot betaalbare energiezekerheid voor iedereen in de Achterhoek.  

 
De manier waarop, oftewel hoe  en wat  ze doen, is voor elke organisatie verschillend.  

Zie bijlage 4: Waarom, hoe en wat.  

 

Rol gemeenten.  
In de nieuwe situatie is de zeggenschap veranderd en speelt u als gemeenten een andere rol ten opzichte van bepaalde 
bedrijfsonderdelen. In de bijlage een visuele weergave van de oude situatie en de nieuwe situatie.  

De organisaties met directe betrokkenheid van de gemeenten zijn nu:  

 
Energieloket Achterhoek.  

- De voormalige  Agem UA heet nu  Energieloket Achterhoek. Hier was uw gemeente al 
lid van en hier bent u nog steeds lid van, samen met 7 andere gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, 
Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. 
  

- Onder deze  hangt Achterhoeks Energieloket BV. Onder de naam er 
vanuit deze BV aan 8 gemeenten diensten geleverd: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, 
Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Doesburg.  
 

Gemeentelijke Energie. 

- Samen met 7 andere gemeenten bent u als gemeente 100% aandeelhouder van uw eigen gemeentelijke 
energiebedrijf Agem Gemeentelijke Energie BV (AGE BV).  
 

- AGE BV is inmiddels 5 jaar operationeel en wordt in het land gezien als innovatief voorbeeld.  

Zie bijlage 5: Rol gemeenten in oude en nieuwe situatie.   
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Behoud gezamenlijke waarde. 
Het zal voor alle betrokkenen wennen zijn om Agem niet meer te zien als het geheel dat het was. De opgebouwde 
gezamenlijke waarde verdwijnt echter niet.  

Vanuit Agem Holding BV zullen we binnenkort naar buiten treden als Agem Energie Experts In deze organisatie zit het 
team, de opgebouwde kennis en expertise. Vanuit deze organisatie werken de Agem Energie Experts binnen de overige 
organisaties. Op deze manier behouden we de samenhang en kunnen we  werken door bijvoorbeeld staffuncties 
te delen.  

Om niet alleen operationeel maar ook overkoepelend op strategisch niveau te opgebouwde waarde voor de regio te 
behouden, wordt een federatie (vereniging) opgericht: Federatie Anders omgaan met energie. Zelfstandige organisaties 
die actief bijdragen aan de missie en visie van de federatie kunnen lid worden.   

Deze zelfstandige organisatie Agem Energie Experts valt niet meer  de gemeenten , maar onder de nieuwe Stichting 
Agem Energie Experts. Voor de gemeenten (en de andere organisaties die diensten afnemen van de Agem Energie 
Experts is  en goede bedrijfsvoering binnen deze organisatie wel van groot belang. De komende periode zal in 
goed overleg met de betrokken partijen bekeken worden hoe dit het best vormgegeven kan worden.  

 

 

 
Bijlagen.  
 

Bijlage 1: Tijdlijn historie 

Bijlage 2: In drie stappen 

Bijlage 3: Voorgenomen besluiten AV 30-11-22 

Bijlage 4: Waarom, hoe en wat 

Bijlage 5: Rol gemeenten in oude en nieuwe situatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







  

Voorgenomen besluiten gemeentelijke leden 
GEM in AV 30 november 2022. 

 

1. Instemmen met het niet hanteren van de in de statuten artikel 6, lid 3 genoemde opzegtermijn van 1 jaar bij het 
in verband met de structuurwijziging van Agem per 1 januari 2023; 

 

2. Instemmen met de overdracht van de aandelen Achterhoeks Energieloket BV vanuit AGEM Holding B.V. aan de 
 

 

3. Instemmen met verkoop AGEM Holding BV, met daaronder AGEM Ontwikkeling BV en AGEM Levering BV, voor een 
de nieuw op te richten entiteit die eigenaar wordt van Agem Holding BV; 

 
4. Instemmen met wijziging van de naam van de 

ari 2023. 

 

Inleiding. 
De maatschappelijke organisatie Agem bestaat aankomend jaar (2023) tien jaar. Gestart in 2013 vanuit het Akkoord van Groenlo, op 

 met daaronder een Holding en verschillende werkmaatschappijen. Later 
zijn ook vijftien lokale energieco peraties toegetreden als lid van de C GEM.  

Agem is als organisatie flink gegroeid en bevindt zich vanuit deze groei momenteel zelf in een transitie*. Er zijn binnen het geheel 
van Agem verschillende, soms conflicterende belangen ontstaan tussen zowel de verschillende werkmaatschappijen als de 
verschillende ledengroepen. Om de afzonderlijke activiteiten niet tegen te houden in groei en de organisatietransitie in de 
Achterhoek te kunnen versnellen, dienen de verschillende belangen separaat georganiseerd te worden in zelfstandige entiteiten, 
zowel financieel als qua governance. Hierbij dient een centrale organisatie behouden te worden voor ondersteunende diensten en 
faciliterende zaken en ter borging van de gezamenlijke opgebouwde kennis en maatschappelijke waarde. De oorspronkelijke missie 
vanuit 2013 wordt behouden, maar aangescherpt en meer passend bij de belangen van de verschillende doelgroepen  gemaakt.  

De medewerkers zijn en blijven in dienst van AGEM Holding B.V. De Holding levert diensten aan de leden van een nieuw op te richten 
Federatie, waar de zelfstandige entiteiten lid van zijn.   

*Noot: hier is op verschillende momenten over gecommuniceerd met de leden, zie bijvoorbeeld de memo van 8-11-2021 (toen nog uitgaande van iets 
andere structuur).  

 
In 3 stappen van de huidige naar de toekomstige situatie.  
1. De energieco peraties zeggen hun lidmaatschap van de GEM UA op en worden lid van de eratie 

Streekenergie U.A..  
2. GEM UA (met dan nog alleen gemeentelijke leden) laat de Holding (met daaronder AGEM Levering 

BV en AGEM Ontwikkeling BV) los en neemt Achterhoeks Energieloket BV mee.  
3. Alle entiteiten zijn nu zelfstandig georganiseerd met de direct belanghebbenden. Het gezamenlijke blijft behouden doordat 

alle zelfstandige entiteiten lid worden van een nieuw op te richten Federatie  

*Op dit moment wordt nog bekeken wat de juiste rechtsvorm is voor deze Federatie. 

 
Kern. 
Om de opgebouwde kennis en maatschappelijke waarde binnen de huidige organisatie te borgen en de organisatie 
toekomstbestendig te maken, zijn wijzigingen nodig in de huidige organisatiestructuur. Hierdoor komen de belanghebbenden van de 
verschillende activiteiten dichter op de activiteiten te staan. Dit betekent voor de gemeenten bijvoorbeeld meer en beter zicht op de 
activiteiten en resultaten van het Energieloket, alsmede daar direct de volledige zeggenschap over.   



In 3 stappen van de huidige naar de toekomstige situatie.



Consolidatie jaarrekening 2021 splitsing

- Agem UA / Achterhoeks Energieloket BV 
en 

- Agem Holding BV / Agem Levering BV / Agem Ontwikkeling BV



Memo 8 november 2021.








