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Burgercoöperaties
hernieuwbare energie in eigen handen 

REScoop: Renewable Energy Sources COOPeratives

https://www.youtube.com/watch?v=ikhhriZby5U   



Gezamenlijk een deel van de omgevingsenergie oogsten voor eigen gebruik



  

Ranking groenestroomleveranciers

Stroomlevering als dienstverlening aan de coöperanten
 https://www.youtube.com/watch?v=JtqaWnZ1hPo 



  

 Potentieel van burgercoöperaties ?

~ 1,5% marktaandeel huishoudelijke afnemers 
     => factor 10 is slechts 15% van de commerciële markt

~ 200 miljard € op Belgische spaarboekjes @ 0,15% 
     => 1000 WT kosten 3 miljard € @ 8% 

http://www.vreg.be/nl/marktaandelen-energieleveranciers 
De energietransitie naar energiedemocratie ► power to the people
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FINcoops   
• Top Down : bedrijfsinitiatief

• Financiering als DOEL  

• 'Beleggingsproduct '

REScoops   
• Bottom Up : burgerinitiatief

• Financiering als MIDDEL

• 'Energie in eigen handen'

Soorten energiecoöperaties
Rechtstreekse en ONRECHTstreekse burgerparticipatie

●BeauVent
●Bronsgroen
●Campina
Energie

●Coopstroom
●CORE
●Denderstroom

●Electrawinds ►Groenkracht
●Aspiravi ►AspiraviSamen
●Aspiravi ►Limburg Wind
●Electrabel ►Cogreen
●Storm ►Storm cvba
●Colruyt ►Eoly
●EdfLuminus ►Wind Together
●TerraNovaS ►Zonneberg
●Fortech ►WaseWind

●Ecopower
●EnerGent
●Pajopower
●Stroomvloed
●Volterra
●Zonnewind
●ZuidtrAnt

 Elke vorm van participatie is beter dan géén participatie ...

Niko
Tekstvak
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Soorten energiecoöperaties
Rechtstreekse en ONRECHTstreekse burgerparticipatie

...maar ICA-principes zorgen voor een sociaal rechtvaardige energietransitie

Eigenaarschap

Autonomie
●Electrawinds ►Groenkracht
●Aspiravi ►Aspiravi samen
●Aspiravi ►Limburg Wind
●Electrabel ►Cogreen
●Storm ►Storm cvba
●Colruyt ►Eoly
●EdfLuminus ►Wind Together
●TerraNovaS ►Zonneberg
●Fortech ►WaseWind

●BeauVent
●Bronsgroen
●Campina
Energie

●Coopstroom
●CORE
●Denderstroom

●Ecopower
●EnerGent
●Pajopower
●Stroomvloed
●Volterra
●Zonnewind
●ZuidtrAnt

Niko
Tekstvak
 



9Draagvlakmodel provincie Oost-Vlaanderen ►  democratisch verankerd in 
provincieraadsbesluit ► REScoop partner burgerparticipatie
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De grond van de zaak : de windrush

Bron: www.ode.be/windenergie 



11

Coöperatieve vs commerciële  

Eind 2016 zijn er 18 coöperatieve windturbines in Vlaanderen = 4,3%  
► Eeklo, Diksmuide, Gent, Gistel, Essen, Asse, Beersel



Burgercoöperaties & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen



  

Businessplan HE-projecten

● VEA onrendabele-top-model HE
● Groene Stroom Certificaten
● ROI : Wind 8% en Zon 5%

● PV < 10 kWp : geen GSC        >   0 €/Mwh (Inj=0%)

● PV > 10 kWp : GSC > 42 €/Mwh (Inj=35%)

● WT < 4 MW   : GSC     > 64 €/Mwh (Inj=100%)

► financiering met 80% VV en 20% EV

In BE is niet gekozen voor het principe 'de vervuiler betaalt' maar voor een
ondersteuningsmodel op maat van investeringsvehikels ...



  

Schaalgrootte burgercoöperaties ?
Projectopportuniteiten & wervingsgebied

● 50 PV < 10 kWp (1 per week) :

● 50 x 12.500€ = 625.000€ @ 2% = 12.500 €/jaar

● 1 WT ~ 2300 kW :

● 3.000.000€ @ 8% = 240.000 €/jaar 
● FINcoops 5% fin.particip = 150.000€ @ 5% = 7.500 €/jaar

Een windproject brengt burgercoöperaties van vrijwilligersstadium naar professionalisering...



  

Commons 
hernieuwbare energie bronnen zijn lokale natuurlijke rijkdommen 

die voor de lokale gemeenschap toegankelijk moeten zijn

Vandaag domineren een handvol energiemultinationals het Europese energielandschap

Lokale overheid heeft 
hefbomen in handen:

● Publieke gronden : 
Aanbesteding met  
kwalitatieve 
gunningscriteria

● Ganse grondgebied : GRB 
visie commons oogsten 
hernieuwbare 
energiebronnen

Cfr Oost-Vlaanderen, Eeklo, 
Maldegem, Laarne...
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Vragen ? 

 www.REScoopv.be  - info@rescoopv.be


