
Welke rol wil je spelen in de 
energietransitie?

Energie in dorpentraject|  27.11.2019
met steun van 



Welkom

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



WORKSHOP cVPP
Wat kan jouw rol zijn in de 
energietransitie? 

Welke droom heb jij?
Waar wil je naar toe? 



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).



Partners



Sub-Partners



Associated Partners
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Het huidige energiesysteem: 
• Gecentraliseerd & fossiel

Toename van duurzame energie
Problemen op het net!
• Disbalans opwek en gebruik
• Congestie

Virtuele energiecentrale 
als oplossing:
• ICT: energie management systeem
• Opwek duurzame energie
• Sturing van energievraag (flexibiliteit)
• Opslag

Transmissie net

Distributie net

Wat is een virtuele energiecentrale?



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“

Experimenteerregeling: ontheffing elektriciteitsnet, 
ruimte om te experimenteren!

Maar dat mag toch helemaal niet? 
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Wat onderscheidt energiegemeenschappen
van commerciële projecten? 

Behoeften en Motivaties gemeenschap

! De lokale gemeenschap 
bepaalt welke waarden en 
voordelen essentieel zijn 
voor een cVPP.
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Wat onderscheidt energiegemeenschappen
van commerciële projecten? 

Behoeften en Motivaties gemeenschap:

• Eigenaarschap
• Zeggenschap
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Wat onderscheidt energiegemeenschappen
van commerciële projecten? 

Behoeften en Motivaties 
gemeenschap:

• Eigenaarschap
• Zeggenschap
• Verdeling kosten, 

baten en risico’s
• Actieve betrokkenheid
• Open en inclusief
• Schaalgrootte
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Gemeenschap en de waarden

De drie waarden/pijlers van duurzaamheid:

• Economische waarde-creatie voor de gemeenschap

• CO2 reductie/verduurzaming van ons energiesysteem
(ecologische/klimaat gerelateerde waarden)

• Sociale waarde-creatie voor de gemeenschap 
(bijv. meer autonomie op energie-vlak; maar ook lokale sociale 
cohesie)

Deze waarden kun je combineren binnen je project. 
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Hoe deze waarden te vertalen naar de praktijk? 

Wat heeft de cVPP te bieden aan:

• Huishoudens/ individuen

• Gemeenschap

• Het net
• Distributienet
• Hoogspanningsnet
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WORKSHOP cVPP
Wie is de gemeenschap? 
Beschrijf de waarden en 
drijfveren van jouw 
gemeenschap?

Behoeften en Motivaties 
gemeenschap:

1. Eigenaarschap
2. Zeggenschap
3. Verdeling kosten, baten en

risico’s
4. Actieve betrokkenheid
5. Open en inclusief
6. Schaalgrootte



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 IDEEEN

met steun van 

1. Buurtsalon Vaart / Turnhout
2. Cohousing Ekelen / Herentals
3. Energieteam Beerse / Beerse
4. Zonnewijzer / Wijgmaal / Leuven
5. Zonnewind CVBA / Zandhoven – Zoersel
6. Klimaan CV / Bonheiden
7. Burgerlijke Maatschap Gummaar / Mechelen
8. ZuidtrAnt cvba-so & Stalinsstraat / Deurne



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



Zonnewind CVBA -
Zandhoven - Zoersel

met steun van 

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



Zonnewijzer / 
Wijgmaal

met steun van 

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



Burgerlijke Maatschap 
Gummaar / Mechelen

met steun van 

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



Klimaan CV / 
Bonheiden

met steun van 

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



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
Klimaan
BM Gummaar



WORKSHOP cVPP
Waar wil je naar toe?
Welke droom heb jij?
Wat kan jouw rol zijn in de 
energietransitie? 

Wie is de gemeenschap? 
Beschrijf de waarden en drijfveren van 
jouw gemeenschap?

Met wie ga je aan de slag? 

Wat is de eerste stap..



Vragen?

met steun van 

Interesse:

Maro Saridaki maro.saridaki@kampc.be
Jet Groen jet.groen@kampc.be

www.kampc.be

mailto:maro.saridaki@kampc.be
mailto:jet.groen@kampc.be
http://www.kampc.be/
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