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Ecopower (Flanders, BE)
• 1982: not for profit organisation
• 1985: purchase 2 watermills
• 1991: foundation Ecopower cvba around kitchen table
• 1995: start production green electricity in Rotselaar
• 1996: foundation of ODE-Vlaanderen
• 1999: support mechanism/tender city of Eeklo
• 2001-2: 2 x 1,8 MW = 1 x 0,6 MW WTG
• 2003: start as supplier/growth
• end 2016: 50.000 members/ 100 GWh/y production/supply/ 1,5% of Flemish households/50 M€ equity
• production/supply of woodpellets
• 41% has PV: 76 GWh/y
• consumption from grid has dropped

– less than 2000 kWh/y (PV-owners)
– less than 3000 kWh/y (no PV)





  

Wat is een REScoop? Wat is een REScoop? 
➢ REScoop afkorting van: REScoop afkorting van: 

Renewable Energy Sources COOPerative Renewable Energy Sources COOPerative 
➢ een REScoop is een open groep van burgers die samen werken een REScoop is een open groep van burgers die samen werken 

rond hernieuwbare energie en/of energie-efficiëntie (productie, rond hernieuwbare energie en/of energie-efficiëntie (productie, 
distributie, levering, diensten), ook gekend als 'community energy distributie, levering, diensten), ook gekend als 'community energy 
initiatives'initiatives'
  - ongeacht hun legaal statuut- ongeacht hun legaal statuut

➢ Zie: www.rescoop.euZie: www.rescoop.eu



  

Wat is REScoop.eu?
- Europese federatie- Europese federatie
- formeel opgericht eind 2013 door Ecopower (BE), De Windvogel      - formeel opgericht eind 2013 door Ecopower (BE), De Windvogel      
    (NL), Enercoop (FR) en Somenergia (ES)    (NL), Enercoop (FR) en Somenergia (ES)
- leden: nationale federaties van REScoops of REScoops zelf- leden: nationale federaties van REScoops of REScoops zelf
- nu: Duitsland, Belgie, Nederland, Frankrijk, Denemarken, Spanje,    - nu: Duitsland, Belgie, Nederland, Frankrijk, Denemarken, Spanje,    
     Italië, Griekenland, Ierland, UK, Kroatië, Portugal, (Brazilie, Zuid-        Italië, Griekenland, Ierland, UK, Kroatië, Portugal, (Brazilie, Zuid-   
     Afrika)     Afrika)
- vertegenwoordigt meer dan de helft van 3000 gekende REScoops,  - vertegenwoordigt meer dan de helft van 3000 gekende REScoops,  
  <600.000 mensen, 2 miljard € investering  <600.000 mensen, 2 miljard € investering
- sectororganisatie binnen Cooperatives Europe (ICA) - sectororganisatie binnen Cooperatives Europe (ICA) 
- belangenvertegenwoordiging op EU niveau en ontwikkelen van        - belangenvertegenwoordiging op EU niveau en ontwikkelen van        
  diensten voor de leden in samenwerking met de 'Community               diensten voor de leden in samenwerking met de 'Community             
  Energy Coalition'  Energy Coalition'



  

Waar vind je REScoops?



  

Meestal jonge REScoopsMeestal jonge REScoops
➢ bv. Duitsland: 800 sinds 2006bv. Duitsland: 800 sinds 2006
➢ maar: tendering van steun (implementatie van EU State Aid maar: tendering van steun (implementatie van EU State Aid 

Guidelines) heeft negatief effect op oprichting nieuwe REScoops: Guidelines) heeft negatief effect op oprichting nieuwe REScoops: 
leggen zich nu meer toe op stads/wijkverwarmingleggen zich nu meer toe op stads/wijkverwarming



  

Soms REScoops van een eeuwSoms REScoops van een eeuw
➢ Italië: Zuid-Tirol: productie, distributie en levering, maar Italië: Zuid-Tirol: productie, distributie en levering, maar 

moeten ze nu ontbundelen?moeten ze nu ontbundelen?
➢ bv. E-werk Prad, Zuid-Tirol (IT) en SEVbv. E-werk Prad, Zuid-Tirol (IT) en SEV



  

Volledig afwezige REScoopsVolledig afwezige REScoops
➢ Oost Europa: coöperaties worden geconnoteerd met Oost Europa: coöperaties worden geconnoteerd met 

communisme...communisme...



  

De energietransitie is ontketendDe energietransitie is ontketend
➢ van fossiele/nucleaire van fossiele/nucleaire 

brandstoffen naar HEbrandstoffen naar HE
➢ van het verspillen naar het van het verspillen naar het 

besparen van energiebesparen van energie
➢ van gecentraliseerde naar van gecentraliseerde naar 

meer gedecentraliseerde meer gedecentraliseerde 
productieproductie

➢ groeiend aantal prosumersgroeiend aantal prosumers
➢ privaat thuis: privaat thuis: 

PV/zonneboilerPV/zonneboiler
➢ samen: REScoops of CEIsamen: REScoops of CEI



  



  

Voorbeeld: de energietransitie Voorbeeld: de energietransitie 
in Vlaanderenin Vlaanderen
➢ wordt door de burgers en KMO's wordt door de burgers en KMO's 

betaald:betaald:
➢ als consument (GSC: 90% als consument (GSC: 90% 

doorgerekend aan kleine doorgerekend aan kleine 
consumenten)consumenten)

➢ als belastingbetalersals belastingbetalers
➢ als spaarderals spaarder

➢ is een unieke kans voor de burgers is een unieke kans voor de burgers 
om te kiezen of zeom te kiezen of ze
➢ passief blijven en het ondergaanpassief blijven en het ondergaan
➢ actief worden en ...actief worden en ...



  

De energietransitie in VlaanderenDe energietransitie in Vlaanderen
➢ tot nu: laag hangend fruittot nu: laag hangend fruit
➢ 4% in handen van burgers / in 4% in handen van burgers / in 

Duitsland bijna 50% in 2013Duitsland bijna 50% in 2013
➢ VITO/Federaal Planbureau : VITO/Federaal Planbureau : 

400 B€ investeringen nodig 400 B€ investeringen nodig 
voor de energietransitie in BE voor de energietransitie in BE 
tot 2050tot 2050

➢ spaargeld (BE): <250 B€spaargeld (BE): <250 B€
➢ kost import energie: 20 B€/yr?kost import energie: 20 B€/yr?
➢ bewustwording, acceptatie en bewustwording, acceptatie en 

participatie van burgers in de participatie van burgers in de 
investeringen is cruciaalinvesteringen is cruciaal



  

Burgers bij alles betrekken: Burgers bij alles betrekken: 
beste model beste model (www.we-engage.eu)(www.we-engage.eu)



  

REScoop.eu aanbevelingen aan REScoop.eu aanbevelingen aan 
beleidsmakers en burgers van beleidsmakers en burgers van 
EuropaEuropa

➢ Hou de 'common goods' in burgerhandHou de 'common goods' in burgerhand
➢ Hou de productie/winsten zo lokaal mogelijkHou de productie/winsten zo lokaal mogelijk
➢ Hou/neem de transport- en distributienetten in de Hou/neem de transport- en distributienetten in de 

handen van burgers/prosumentenhanden van burgers/prosumenten
➢ Verspreid en vervoeg de REScoop-beweging in Verspreid en vervoeg de REScoop-beweging in 

EuropaEuropa



  

Doe mee met REScoop-bewegingDoe mee met REScoop-beweging
➢ word lid van een bestaande word lid van een bestaande 

REScoopREScoop
➢ start een nieuw lokale REScoopstart een nieuw lokale REScoop

➢ breng mensen rond een keukentafelbreng mensen rond een keukentafel
➢ vraag professioneel advies over vraag professioneel advies over 

REScoops: REScoop.eu/ REScoops: REScoop.eu/ 
RescoopNL/Hier Opgewekt/ODE NLRescoopNL/Hier Opgewekt/ODE NL

➢ professioneel advies over professioneel advies over 
coöperatiescoöperaties  

➢ REScoop.eu Europese projectenREScoop.eu Europese projecten
➢ REScoop MECISEREScoop MECISE
➢ REScoop PlusREScoop Plus
➢ WisegridWisegrid
➢ ? Ourwind ?? Ourwind ?


