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Lokale energietransitie 
coöperatief aanpakken

 Leuven  – 7 okt 2017 – BBL Boost je buurt - Jan De Pauw - www.REScoopv.be
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1.Waarom nemen burgers initiatief?

2.Wat is een burgercoöperatie? 

3.Wat is het potentiëel? 

4.Wat is de ideale schaalgrootte?

5.Voordelen voor lokale overheden?

6.Hefbomen en stimili?

7.Hoe begin je eraan? 
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Klimaatakkoord Parijs : opwarming < 2° houden

IPCC : opwarming < 1,5° houden,
onmiddellijk stoppen met fossiele brandstoffen
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Elektriciteitsfactuur stijgt

}

}

}
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Buurlanden 

Bron: CREG maandelijkse boordtabel 
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Groothandelsprijs daalt

Bron: CREG maandelijkse boordtabel 
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Hernieuwbare Energiebronnen ►3000:1

Zon   :  500 Nucl
wind  :  50 Nucl
biom  :  5 Nucl

   

Er is zon en wind in overvloed, ook in België...
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www.ica.coop    &    www.coopkracht.be    &    www.rescoopv.be  

  10

Burgercoöperaties
samen een deel van de omgevingsenergie oogsten voor eigen gebruik 

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

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



  

 

  13

 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% 

Bron : http://www.vreg.be/nl/marktaandelen-energieleveranciers 
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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 ...

  15Draagvlakmodel 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 
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Coöperatieve vs commerciële  

Eind 2016 zijn er 18 coöperatieve windturbines in Vlaanderen = 4 %  
► Eeklo, Diksmuide, Gent, Gistel, Essen, Asse, Beersel
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Schaalgrootte ?
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 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met Hernieuwbare Energiebronnen ?
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Verdienmodel 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 ...

  21

Ideale schaalgrootte ? 
Projectopportuniteiten en 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 

Wind brengt burgercoöperaties van vrijwilligersstadium naar professionalisering...
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Hefbomen?  
Draagvlakmodel commons
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Hefbomen?  Commons! 
Hernieuwbare Energie Bronnen zijn lokale natuurlijke rijkdommen 
die voor de lokale gemeenschap toegankelijk moeten zijn

Eigenaarschap commons !

Lokale overheid heeft 
hefbomen in handen:

● Publieke gronden : 
Aanbesteding met  
kwalitatieve 
gunningscriteria

● Ganse grondgebied : GRB 
visie oogsten hernieuwbare 
energiebronnen - commons

Cfr Oost-Vlaanderen, Eeklo, 
Maldegem, Laarne...
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REG

HEB

Voordeel lokale gemeenschap ?
sociaal rechtvaardige energietransitie 
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REG

HEB

Voordeel lokale gemeenschap ?
Betrokkenheid en lokale verankering
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Hoe begin je eraan ?
Schep een lokaal kader waarin burgerinitiatieven 
kansen krijgen 

Actueel voorbeeld gemeenteraadsbesluit LAARNE  
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Hoe begin je eraan ?

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

  28

Vragen ? 


