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1. HET COOPERATIEVE
DRAAGVLAK-MODEL
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HERNIEUWBARE ENERGIE IN 
HANDEN VAN BURGERS

•Hernieuwbare energie = potentiële impact op de omgeving.  

•Zeker bij on shore wind-ontwikkeling. 

•Hoe wind populairder te maken? 
•Hen niet zien als: landschapsbepalend, met slagschaduw, en een gevaar 
voor de natuur 
•Hen wel zien als een lokale opbrengst, lokale werkgelegenheid en een bron 
van community building.  

•Coöperatief antwoord: laat burgers rechtstreeks participeren. 
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ICA PRINCIPES
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HERNIEUWBARE ENERGIE IN 
HANDEN VAN BURGERS

Local added value from a community wind farm often 
talked about, rarely quantified – how much more 
revenue does a community owned wind farm bring in 
for the community, as opposed to a project by out of 
towners?

A study conducted by the Institute for Distributed 
Energy Technologies (IdE) on behalf of Stadtwerke
Union Nordhessen (SUN) took a look at the issue. 

It found that the local financial benefits were eight 
times greater.

For a wind farm with seven 3 MW turbines, only 7 
million euros would flow back to the community if the 
project were developed by an international player, 
compared to 58 million if the project developer were 
local.
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ENERGY COMMUNITIES

•EU clean energy package 2018/1988
•Renewable energy communities
•Citizen energy communities

•Stimuleren actieve betrokkenheid van burger bij energieprojecten, 
door creatie van een kader waarin burgers kunnen deelnemen in 
de energiemarkt.

•Voorwaarden: vrijwillig én open deelname, effectieve controle 
door aandeelhouders, burgers en KMO’s
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VERSPREIDING MINDSET

•In België, zijn energiecoöperaties helaas niet altijd even gekend

•Onbekend = onbemind

•Toch een positieve trend zichtbaar: ondertussen 15 
energiecoöperaties in Vlaanderen. De meesten bestonden 10 jaar 
geleden niet.  

•Veel coöperaties ontwikkelen hun eerste projecten 
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WIE IS ENERGENT?

Energiecoöperatie

Oprichting 2013

Doel: 
1. verenigen en bewustmaken burgers in streven naar (een rechtvaardige overgang 

naar) een duurzame/klimaatneutrale samenleving.
2. investeren in hernieuwbare energieproductie, het realiseren van 

energiebesparing of leveren van energiediensten en hiervoor de nodige 
financiële middelen aantrekken.

3. de gerealiseerde winst na een billijke vergoeding van het kapitaal besteden aan 
lokale sociaalecologische projecten.

4. Bij werking zoveel mogelijk mensen te betrekken (ook bescheiden inkomen).
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WIE IS ENERGENT?

Werkgebied: Oost-Vlaanderen

Werknemers: 6

Vrijwilligers: +- 30 (verzamelen op het maandelijks werkteam)

Coöperanten: 970

Lid van Rescoop Vlaanderen: koepelorganisatie van 
burgercoöperaties die de ICA principes hanteren.
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INVESTERINGEN
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Wind
•Lokale projecten

Warmte (collectief)
• Co- Housing
• CO2 neutrale wijken
• Centrale stookplaats 

met Warmtepompen

Zon
• Particulier
• Appartementen
• Grote PV 

3ebetalers-regeling



COLLECTIEVE WONINGRENOVATIE 
WIJKWERF

•Communicatiecampagne in wijken

•Maximale ontzorging (offertecontrole, werfopvolging, 
premie-aanvraag)

•Raamcontracten met aannemers

•WWW.WIJKWERF.BE

Wijkwerf enkel realiseerbaar mits ondersteuning 
overheid of mits mogelijkheid lokaal voldoende 
rendabel te kunnen investeren als coöperatie.
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GROEPSAANKOOP
ZONNESTAD

•Raamcontract met aannemers

•Volledige onafhankelijk/begeleiding

•Klemtoon op sociaal-ecologisch-kwaliteit

•WWW.ZONNESTAD.BE
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2. HERNIEUWBARE 
ENERGIE VOOR 

IEDEREEN
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BUURZAME STROOM

•Doelstelling: Iedereen aan de zonnepanelen 

•Doelgroepen: verhuurders, huurders, appartementen, Sociale 
huisvestingsmaatschappijen, verhuurkantoren, anderstalige 
gemeenschappen, daken zonder isolatie

•In kaart brengen beperkingen : Juridisch, Financieel, Perceptie, 
Wetgeving, Opvolging

•Testen van oplossingen

•Aanbevelingen formuleren
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ZONNEDELEN?

Enorme opportuniteit om

•Burgers zonder geschikt dak mee te laten investeren

•Burgercoöperaties, via lokaal opgehaalde middelen, te laten 
investeren in daken
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3. HET NIEUW 
ENERGIESYSTEEM
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PROBLEEMSTELLING

•Hernieuwbare energieproductie is (meestal) variabel

•Verder kunnen lokaal congestieproblemen optreden
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OPLOSSING

•Hernieuwbaar energieverbruik bij particulieren moet ook flexibel 
worden 
(= meestal goedkoper dan centrale opslag)

Door

•Evolutie naar variabele nettarieven en evolutie naar variabele 
elektriciteitsprijzen.

•Rechtstreekse verkoop van flexibiliteit (vnl. R1, R2)
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HOE WORDT DIT GESTUURD?

•Mensen stimuleren om hun verbruik zelf aan te passen. 
• (Beperkt mogelijk.) 

•(Energie Management) systemen die het verbruik van grote 
verbruikers automatisch sturen (batterijen, elektrische auto’s, 
warmtepompen, elektrische boilers, wasmachines?)
•Verbruiker merkt er zelf niets van
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WIE BEHEERT DIT?

•Wie zal die flexibiliteit beheren? Dit is een totaal nieuwe markt.

•Energieleveranciers? Asset-producenten (omvormers, batterijen, 
auto’s)? Onafhankelijke aanbieders? 
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COMMUNITY VIRTUAL POWER 
PLANT

•Test-opzet
•Onder meer 13 residentiële huisbatterijen, 13 residentiële PV installatie’s die 
samen werken als één systeem om een aantal flexibiliteitsdiensten te leveren.
• Collectief eigen verbruik
• Peak shaving
• Voltage control

•Doelstelling: 
•Eerste stappen in een open source architectuur die slim energy management 
open kan ter beschikking stellen, onder meer aan energiecoöperaties die dit 
willen aanbieden. 
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DANK U WEL
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