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Waarom?

Bezorgdheid om onze planeet …

1. 200 jaar technologische vooruitgang:

 Fossiele brandstoffen => industriële revolutie

2. Vrije markteconomie:

 Groei & winstmaximalisatie voor aandeelhouder 



Gevolgen
 Veel materiële welstand voor een groot deel van de 

wereld

… maar ook …

 Meer ongelijkheid tussen en binnen bevolkingsgroepen

 Wereldbevolking groeit … meer nood aan grondstoffen 
en energie

 Impact op aarde is groot 



Atmosfeer
Verbranding gas, petroleum …
 uitstoot broeikasgassen 
 aarde warmt op 
 klimaat verliest de pedalen



Atmosfeer

•Meer extremen:

–Zwaardere stormen … VS

–Overstromingen … India … Bangladesh

–Droogtes … Afrika … Californië … Frankrijk bosbranden

•Maar ook bij ons: 26 ° in oktober … 20 ° in februari 
… 30° in april …



Onder de grond

Schaliegas



Teerzanden Canada … 4,3 mio hectare …

Oppervlakte



Plastiek in oceaan

Oppervlakte



Oplossing? System change

1. Duurzaam ondernemen:

 Focus op meerwaarde leveren – geld komt vanzelf

 Geen roofbouw op uw omgeving

 Til uw klanten niet

 Draag zorg voor uw medewerkers

 Bezoedel de planeet niet

2. Overgang naar hernieuwbare energie: 
energietransitie

3. …



Oplossing? System change

=> Energiecoöperatie



Rechtstreekse BurgerParticipatie



Hoe het begon in Zandhoven …



484 energiecoöperaties => 70000 leden 

Jaarlijks evenement Nederland

1200 mensen

+ 50 sessies

Energiecoöperaties Duitsland + 1000

www.hieropgewekt.nl





Burgemeestersconvenant

Ambitie: 20% minder CO2-uitstoot in 2020 tov 2011

 Het actieplan (137 acties!) van 
Zandhoven is gestructureerd rond 
de sectoren die uitstoot 
veroorzaken:

 Huishoudens, Mobiliteit, Industrie, 
Landbouw, Tertiaire sector, 
Gemeentelijke organisatie



CO2 uitstoot terugdringen lokaal

Projecten opwekking & besparen hernieuwbare energie

Bevolking sensibiliseren

Mee uitvoeren Burgemeestersconvenant

Financiering door burger => ook rendement

Betaalbare & veilige energie

Lokale economie

Lokale bevolking krachten bundelen

In eigen beheer, a-politiek

Burgerinitiatief in Zandhoven



Realiseerbaar als
Veel betrokkenen, voldoende draagkracht

Voldoende kapitaal

oprichten CVBA = Coöperatieve vennootschap 
beperkte aansprakelijkheid

Eén aandeel = 100 €

Iedere aandeelhouder max. 5000 €

Iedere aandeelhouder 1 stem in Algemene 
Vergadering

Jaarlijks dividend beslist op Algemene Vergadering



Acties
 03/2016: Gesprek met Burgemeester: positief 

 05/2016: Energiecafé ganse bevolking

70 mensen

Brainstorm

 07/2016: opstart werkgroepen - 20 man: onderzoeken 
mogelijke projecten

 03/2017: opstart CVBA

19 oprichtende vennoten – 23.500 € kapitaal

 04/2017: realisatie eerste project: PV op LRV

 12/2017: ophaling 250.000 € - 2 dagen

 03/2019: eerste half-time werknemer



ZONNEWIND CVBA



Structuur
Werkgroepen

 Projecten uitwerken

 Zo vaak als nodig/gewenst

Pousse-café 

Alle werkgroepleden

Overleg, strategie, besluiten

Om de 6 weken

Energie en CO2  café

Ganse bevolking

 Informeren

Werven: sympathisanten,  medewerkers, vennoten

 6 maandelijks



Burgers staan klaar



Project PV Sportcomplex Het Veld
 364 PV - 100 kWp – kostprijs 100000 €

 ESCO-model: 

 Installatie eigendom van Zonnewind

 Gemeente betaalt af met opbrengst van energiebesparing

 Na afbetaling (15 jaar) wordt gemeente eigenaar

 Gefinancierd door de burgers

 Geïnstalleerd door locale bedrijven

 Direct verbruik (70%) 

 Overschot lokaal verkopen aan coöperanten (30%)



Project PV Sportcomplex Het Veld



Andere projecten
4 uitgevoerd

1 in uitvoering

8 in onderzoek

5 in wachtrij

Vb: 

PV op diverse openbare en bedrijfsgebouwen

Verledding van diverse openbaren en 
bedrijfsgebouwen

Warmtepompboiler vleesveebedrijf

Windmolens in Viersel

Vergistingsinstallatie bij boeren



Lessons learned
• Gemeente is een perfecte partner

• Geld ophalen van de burger is geen probleem

• We hadden vroeger moeten beginnen

• Breidt uit naar meerdere gemeentes



Contact?
Danny Gladines

Mail:

Danny.gladines@zonnewind.org

Info@zonnewind.org

 GSM: +32-0479297228

Website: http://zonnewind.org
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