
 

VAN BURGERINITIATIEF TOT ENERGIECOÖPERATIE 

PROJECTFICHE 

SITUERING 

Overal in Europa verenigen burgers zich om samen windturbines, zonnepanelen, 
warmte/koudenetten, … te plaatsen, om elektrische deelauto’s aan te bieden, om energie te besparen 
en om de samen opgewekte groene stroom of warmte aan een faire prijs geleverd te krijgen.  

Bij het uitvoeren van het gemeentelijk klimaatbeleid in het kader van het Burgemeestersconvenant rijst 
ook bij de steden en gemeenten in Vlaams-Brabant vaak de vraag of het opportuun is om een 
energiecoöperatie op te richten om de energietransitie lokaal aan te pakken. 

In 2017 zetten het Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant (Pajopower, 3Wplus, IGO en de Kringwinkel 
Hageland) en de provincie Vlaams-Brabant een samenwerking op om burgerparticipatie en de 
oprichting van lokale energiecoöperaties te stimuleren en te ondersteunen.  

Tegelijk werd Licht Leuven opgericht. Hierin werken de stad Leuven, de vzw Leuven 2030 en de 
burgercoöperatie Ecopower intensief samen  om de energietransitie te versnellen én haar burgers 
hierbij centraal te stellen.  LICHT staat voor ‘Lokaal Initiatief voor Coöperatief Hernieuwbare Transitie’. 

Door beide initiatieven te bundelen willen wij  gemeenten en burgers in onze provincie wegwijs maken 
in de wereld van de burgercoöperaties.  Samen begeleiden we burgerinitiatieven of 
‘energietransitiegroepen’ op weg naar een volwaardige energiecoöperatie. 

Wanneer de oprichting van een (inter)gemeentelijke burgercoöperatie niet haalbaar blijkt, bekijken we 
hoe de gemeente via bestaande burgercoöperaties toch concrete klimaatprojecten met haar bevolking 
kan realiseren. 

DOEL LICHT (LOKAAL INITIATIEF VOOR COÖPERATIEF HERNIEUWBARE 
TRANSITIE) 

Het doel van dit initiatief is om burgers via slimme participatiebegeleiding samen te brengen rond niet-
particuliere collectieve duurzame energie projecten, om zo de energietransitie in hun omgeving te 
versnellen. De financiering van de energieprojecten gebeurt via rechtstreekse burgerparticipatie.  

Gemeenten kunnen dit proces faciliteren door het ondersteunen van een lokale LICHT-werking, naar 
het voorbeeld van LICHT Leuven.  LICHT beoogt zowel het aandeel hernieuwbare energie sterk te 
doen toenemen als de totale energieconsumptie sterk te verlagen via burgerparticipatie in 
energieprojecten.  

Lokale LICHT-groepen of ‘energietransitie-groepen’  kunnen evolueren naar een volwaardige 
energiecoöperatie, op voorwaarde van een significante projectportfolio en voldoende vrijwillige inzet 
van burgers.  Het bundelen van projecten over de gemeentegrenzen zal hoogstwaarschijnlijk 
noodzakelijk zijn om tot werkbare energiecoöperaties te komen. 

http://www.lichtleuven.be/


PROJECTINHOUD EN - VERLOOP 

De partners in dit project bieden een traject aan dat bestaat uit volgende stappen:  

STAP 1 – INZICHTFASE  

Hoe werken energiecoöperaties, wat is een gewenste schaalgrootte, wat is de rol van de burgers en 
van het bestuur, wat is de meerwaarde voor jouw gemeente, hoe begin je daaraan?  

In 1 tot 3 sessies informeren we het bestuur, ambtenaren, adviesraden, klimaatteams of  bestaande 
burgerinitiatieven over energiecoöperaties en gaan we na wat er leeft in de gemeente, wat het 
potentieel is en wat er mogelijk is op zowel bestuurlijk als coöperatief vlak.  

STAP 2 – WERVINGSFASE  

Wanneer er voldoende potentieel blijkt te zijn, worden alle kanalen aangeboord om zoveel mogelijk 
burgers te mobiliseren en toe te leiden naar lokale energietransitie:  bestaande burgerinitiatieven, 
geëngageerde burgers, mensen uit het verenigingsleven, mensen die samen iets willen ondernemen 
om de energietransitie in eigen streek te realiseren. Ook hier kunnen een drietal sessies voorzien 
worden. Met deze groep vrijwilligers wordt uiteindelijk een (inter)gemeentelijke LICHT-groep opgericht.  

STAP 3 – BEGELEIDINGSTRAJECT VOOR BEWONERSGROEPEN  (LICHT-
GROEPEN) 

10 (inter)gemeentelijke LICHT-groepen in Vlaams-Brabant worden opgeleid in het selecteren, 
evalueren, communiceren en begeleiden van goede hernieuwbare energieprojecten.  

Het begeleidingstraject zorgt voor de nodige lokale capaciteitsopbouw rond energietransitie (volgens 
het principe ‘train the trainer’) van burgers en gemeente. 

Het traject omvat via vijf werksessies,  gericht op participatie en draagvlakcreatie en de technische en 
financiële screening van haalbare energieprojecten: 

SESSIE 1. INTAKE + PLAN VAN AANPAK 

 Behoefteanalyse + ambitieniveau 

 Verduidelijking van wederzijdse verwachtingen en afstemming 

 (Retro)planning 

 Timing & afspraken 

SESSIE 2. WEGWIJS IN DRAAGVLAKCREATIE 

 Hoe de werking van nieuwe of bestaande bewonersgroep faciliteren? 

 Hoe andere inwoners bereiken en mobiliseren? 

SESSIE 3. WEGWIJS IN SCREENING VAN ENERGIEPROJECTEN 

 Bespreking van methodiek/parameters om projectvoorstellen te beoordelen op technische/ 
financiële haalbaarheid 

 Toelichting opdracht ter voorbereiding van sessie 4  

SESSIE 4. UITDIEPING VAN DE ENERGIEPROJECTEN 

 Advies op basis van haalbaarheidsanalyse (sessie 3) 

 Suggesties tot bijsturing en optimalisering van projectvoorstellen 

 Screening locatie, opmaken en personaliseren voorstel, bespreken voorstel 

 Aanleveren van modeltekst voor de aanbesteding 



SESSIE 5. VALORISATIE/CONSOLIDATIE 

 Hoe burgerparticipatie rond lokale energietransitie verder verankeren in de gemeentelijke 
werking? 

STAP 4 – OPSTART ENERGIECOÖPERATIE  

Wanneer de LICHT-groep de stap zet naar de oprichting van een energiecoöperatie, biedt 
REScoop.Vlaanderen, de koepel van energiecoöperaties,  ondersteuning bij het opstellen van 
statuten, bij het ontwikkelen van de financiële/administratieve structuur enz... Nieuwe leden kunnen 
gratis beroep doen op hun ervaring en expertise.   

UITVOERENDE PARTNERS  

KLIMAATNETWERK VLAAMS-BRABANT (PAJOPOWER, 3WPLUS, IGO EN DE 
KRINGWINKEL HAGELAND)  

 Provinciale coördinatie LICHT-werking door Pajopower 

 Regionale coördinatie LICHT-werking door Pajopower, 3Wplus, IGO en de Kringwinkel 
Hageland: eerste aanspreekpunt voor gemeenten en burgerinitiatieven binnen hun regio  

 Toelichting mogelijkheden, bespreking van stappenplan + afstemming met andere partners 

 Hulp bij de inventarisatie van mogelijke energieprojecten 

RESCOOP VLAANDEREN (VLAAMSE KOEPEL ENERGIECOÖPERATIES)  

 Uitvoering van stap 1 (inzichtfase)  & stap 2 (wervingsfase):  
* Aanbod van 1 tot 6 sessies  
* In Vlaams-Brabant: door leden Pajopower en Ecopower  

 Gratis ondersteuning bij stap 4 (oprichting energiecoöperatie) 

ECOLIFE EN ECOPOWER (MET ONDERSTEUNING VAN LICHT LEUVEN)  

 Uitvoering stap 3 (begeleidingstraject voor bewonersgroepen/LICHT-groepen) 

 10 begeleidingstrajecten van 5 sessies in het kader van het provinciaal klimaatproject ‘LICHT-
Vlaams-Brabant’ (2018-2019) 

 Ecolife: groepsdynamische begeleiding, begeleiding bij draagvlakcreatie   

 Ecopower: begeleiding bij de technische en financiële screening van de projecten 

 Stad Leuven en Leuven 2030: inbreng praktijkervaring en diverse expertise vanuit de werking 
van LICHT-Leuven 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT  

 Algemene logistieke en communicatieve ondersteuning  

 Financiële steun aan het Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant voor onder andere provinciale en 
regionale  coördinatie van de LICHT-werking 

(In het kader van de ‘Samenwerkingsovereenkomst 2017-2019 tussen provincie Vlaams 
Brabant en het Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant rond energetische renovatie en hernieuwbare 
energie’, actie 3:  stimuleren gezamenlijke investeringen in grote duurzame energieprojecten 
via lokale energiecoöperaties met rechtstreekse burgerparticipatie) 

 Financiële steun aan Ecolife en Ecopower  (i.s.m. LICHT Leuven) voor de uitvoering van 10 
begeleidingstrajecten binnen  het klimaatproject ‘LICHT-Vlaams-Brabant 2018-2019’ 

(75.000 euro in het kader van het provinciaal subsidiereglement voor duurzame milieu-en 
klimaatprojecten)      



ROL GEMEENTE + KOSTPRIJS 

 Financiële ondersteuning door gemeenten:  
o Stap 1:  1 tot 3 sessies:  400 euro/sessie  
o Stap 2:  1 tot 3 sessies:  400 euro/sessie 
o Stap 3:  begeleidingstraject:  1.500 euro cofinanciering 

(dit geldt voor de eerste 10 begeleidingen,  gemeenten die later instappen betalen de 
volledige kostprijs van 9.000 euro)        

 In geval van intergemeentelijke samenwerking kunnen deze bedragen gedeeld worden. 

 Logistieke en communicatieve ondersteuning  

 Hulp bij de inventarisatie van mogelijke energieprojecten (eigen gemeentelijke projecten + 
projecten op het grondgebied)  

 Goedkeuring van een gemeenteraadsbesluit rond hernieuwbare energie en X% 
burgerparticipatie (op basis van aangeboden model)  

 

Contacteer de verantwoordelijke voor jouw regio:  

o Pajopower: Bart Rogiers, tel. 0468 19 07 74  
o 3Wplus: Katrien Vervloet en Ine Renson, tel. 02 451 53 85  
o IGO: Aranka Vandesande, tel. 016 35 29 71 of 0496 25 85 13  
o De Kringwinkel Hageland: Klaas Winter, tel. 016 82 45 55 of 0474 91 02 74  

 


