
Welkom | Welcome

Maro Saridaki van Kamp C | projectleider 
Jet Groen van Kamp C | adviseur 

17u30 – 17u35



Welke rol wil je spelen in de 
energietransitie?

Persmoment 14 November 2019 – Kamp C 

met steun van 



cVPP

cVPP staat voor community- based Virtual Power Plant: 

c decentraal energie opwekken door de burgers 
(community-based) 

V en deze met elkaar connecteren (Virtual) 

PP zodat het één groot energieopwekkende entiteit 
wordt (Power Plant).
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Van consument naar ..



Europa…

Vernieuwde Renewable Energie Directive (REDII) als 
onderdeel van EU Clean Energy Package (2018) 

Doel: “Burgers en energiegemeenschappen in de hele 
EU een aantal garanties bieden om hen in staat te 
stellen te investeren in hernieuwbare energiebronnen 
en te profiteren van de energietransitie"



Europa…

Citizens (& Renewable) Energy Communities

• Formele organisatie bestaande uit personen, 
locale overheden en kleine bedrijven

• Hoofddoel: gericht op ecologische, economische 
en/of sociale waarden, niet financieel gewin

• Mogen deelnemen in: opwek, distributie, levering, 
consumptie, aggregatie, opslag, energie efficiëntie, 
diensten, opladen van elektrische auto’s en het 
aanbieden van andere energie diensten aan leden..



Partners



Sub-Partners



Associated Partners



Hoe ?

Droom – Durf en Doe traject…

met steun van 



Initiatieven in de gemeente
faciliteren, uitwerken. Mee initiatief 

nemen. Burgers warm maken. 

Mee participeren

van maatschappelijke kwetsbaren.

Lokale energienetten, 

ecologisch wonen, 

goedkoop 

energieneutraal

• Virtual powerplant

• B2B coöperatieve

• Warmtepomp

• Gedeeld net

Ik wil (te weten komen hoe ik) zelf 

een lokaal initiatief kan opstarten en 

samenwerking voor opwekken van 

energie. 

Waar info te vinden?

Energie uit PV is niet constant. Hoe is de 

afrekening in een cVPP? Business Case?

Mensen krijgen schrik om te investeren in PV 

wegens de slimme meter

Droom voor ons 

co-woonproject, 

om in eigen energie te 

kunnen voorzien

Alle oude huizen op weg naar 

energieneutraal op een betaalbare wijze

• Wat met moeilijke investeringen met 

lange terugverdientijd?

• Hoe sociaal zwakkeren erbij betrekken?

• Hoe opslag jaar rond?

• Wat kan gemeente concreet doen?

Zo snel mogelijk 

voldoende mensen 

activeren en 

informeren om 

concrete 

ENERGIETRANSITIE
te kunnen realiseren!

Warmte uitwisselen 

over openbare 

domeingrenzen ?!

DROOM



DURF

Droom – Durf en Doe traject…

met steun van 



Hoe ?

• Wie is de gemeenschap?

• Wat wil de gemeenschap realiseren inzake 
energietransitie en CO2-reductie en met wie?

• Hoe wil de gemeenschap dit realiseren? 

• Wat is de eerste stap..

met steun van 

DOEN



Open Oproep | 8 ideeën zijn ingediend. 

Kathleen Helsen | 
gedeputeerde Provincie Antwerpen

17u35 – 17u50



Open Oproep

8 IDEEEN

met steun van 

1. Burgerlijke Maatschap Gummaar / Mechelen

2. Buurtsalon Vaart / Turnhout

3. Cohousing Ekelen / Herentals

4. Energieteam Beerse / Beerse

5. Klimaan CV / Bonheiden

6. Zonnewijzer / Wijgmaal / Leuven

7. Zonnewind CVBA / Zandhoven – Zoersel

8. ZuidtrAnt cvba-so & Stalinsstraat / Deurne



Burgerlijke Maatschap 
Gummaar / Mechelen

met steun van 

Wij kiezen 
toekomstgericht 
om Bijna Energie 
Neutraal, energie 
efficiënt en CO2 
vrij te bouwen



Buurtsalon Vaart

met steun van 

MATCH! 

Minder 

Auto’s in 

Turnhout

Centrum 

Hoera!



Cohousing Ekelen

met steun van 

Onafhankelijk van 
het net vinden we 
geen must. Wat we 
wél willen is ertoe 
bijdragen dat we 
samen met de 
ruime buurt in een 

energiebalans 

zouden kunnen 



Energieteam Beerse
/ Beerse

met steun van 

Collectieve 
energieproductie is een 
belangrijk element
in het behalen van de 
klimaat-doelstellingen



Klimaan CV / 
Bonheiden

met steun van 

“Concrete, 
rendabele en 
duurzame
projecten met 
100% rechtstreekse 
burgerparticipatie.”



Zonnewijzer / 
Wijgmaal

met steun van 

De betrokken 
ouders willen het 
klimaat beschermen
en daar zelf 
ook hun steentje
toe bijdragen.



Zonnewind CVBA -
Zandhoven - Zoersel

met steun van 

We wensen 
energie 
toegankelijk te 
houden/maken 
voor iedere 
inwoner van de 
gemeente



ZuidtrAnt cvba-so & 
Stalinsstraat

in Deurne

met steun van 

“De zon is er 
voor iedereen en 
de buurt is er 
voor elkaar, we 
zetten in op 
energiedelen.”



3 winnende ideeën 

ZuidtrAnt cvba-so & Stalinsstraat Antje Schurmans

Klimaan Ighor Van de Vyver

BM Gummaar Xaveer Moortgat

17u50 – 18u20



Ondertekening Letter of Intent
overhandiging van de cheque 2.000 euro

18u20 – 18u30



Het belang van burgerbewegingen
in Energietransitie

dr. ir. Anna J. Wieczorek TU Eindhoven

18u30 – 18u45



18u45 –

EEN DRANKJE, 
EEN ONTMOETING 
EN TENTOONSTELLING 


