
“Technische mogelijkheden en sleutels voor samenwerking op 
kleine(re) schaal: de wijk, de gemeente, de burgercoöperatie, …" 
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Wouter Cyx



Voorstelling/ Verwachtingen/ sessie-vragen

• Maatschappelijke implicaties (en 
kosten/baten) van afkoppeling van 
het net?

• Tips (inhoudelijk, technisch en 
proces/communicatie) om een sterk 
en toekomstgericht verhaal te 
bouwen, samen te werken – Fluvius 
samen met prosumers, lokale energie 
community

• Waar kan de overheid op focussen bij 
de begeleiding van LEC?
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Klimaatbeleid is nog al te vaak morrelen in de marge. Waarom?
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Strategisch ruimtelijk energiedenken

INPUT (kadastraal, energiebrondata, …) OUTPUT (windzonering, 
warmtezonering)
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https://www.energielandschap.be/sites/default/files/u11/Winddossier.pdf

https://www.energielandschap.be/sites/default/files/u11/Winddossier.pdf


Hoe kan een ruimte faciliterend werken voor duurzame energie? 

• Belang van ruimtelijke transactiemomenten benutten!

• Ruimte vrijwaren voor energiesystemen op diverse schaalniveaus 

• voorbeeld warmtenet:
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Enkele pistes voor community energieprojecten 

Burenrenovatie Uitbouw collectieve warmtevoorziening

Coöperatieve investeringen – hernieuwbare energieproductie Uitbouw local energy communities
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Barrières voor duurzame energie



Mogelijke randvoorwaarden voor projecten
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Sociaal 
rechtvaardig & 

betaalbaar?

Lokale 
waardecreatie?

Flexibiliteit 
bewarend?

Nu reeds 
beschikbaar/ 
uitvoerbaar?

Tijdige en 
betekenisvolle 

impact?



Over systeemactoren en agents of change ( )

Wie draagt waartoe bij? 

9

Fo
ss

il 
E

n
e

rg
y 

E
ra

Su
st

a
in

a
b

le
E

n
er

g
y 

Er
a

Societal & Regulatory pressure



Lokale besturen zijn hét niveau bij uitstek voor de energietransitie!

Waarom lokale besturen?

10

Subsidiariteit: beleid dicht bij 
de burger!

Het gemeentelijk belang

Herkenbare schakel tussen 
staat en straat!

Bestaande bevoegdheden

Bron: Realising local government visions for developing district heating: Experiences from a learning country; Ruth E. Bush et al.; 2015



Welke rol kunnen lokale besturen opnemen?
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Bron: Evaluatierapport Nederlandse city Deals

HandhaverKadersteller Deelnemer

Inspirator Verbinder Facilitator



Lessons learned vanuit de Change theory:

(Managing Complex Change by Dr. Mary Lippit (1987))

Essentiele bouwstenen voor energietransitie
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Change

Vision Incentives Action PlanSkills Resources

Confusion Anxiety Resistance Frustration False Starts



Wat maakt iemand tot een agent of change?
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Bron: http://d-demaree.blogspot.com/2011/12/agent-of-change.html  

Sterke, wervende 
communicator

Effectieve netwerker 
& facilitator

Zelfreflectie en 
zelfbeoordeling

Honger naar 
levenslang leren

Multi-disciplinair
begrijpen

Team-player Gepassioneerd en 
inspirerend

Systeemdenker met 
concrete oplossingen

Burgerzin Proactief/ niet 
reactief

http://d-demaree.blogspot.com/2011/12/agent-of-change.html


Oog voor het proces
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Oog voor het proces
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Waar doen we het allemaal voor?
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Klimaatverandering Luchtkwaliteit Leveringszekerheid

Energie-afhankelijkheid Interne Economie



Afsluiter

Contact: wouter.cyx@kelvinsolutions.be

Of 

info@kelvinsolutions.be
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