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Interpellatie

Agenda nr. 6/3 Interpellatie in verband met energiecoöperaties: Verplichte 
bewonersparticipatie bij energieprojecten: ook in de 
provincie Antwerpen? ingediend door Ilse Van Dienderen 
(Groen).

We staan aan de vooravond van een nieuwe periode van de 
Burgemeestersconvenant. Gemeenten werken aan hun klimaatplan 2030.

Het bestuursakkoord stelt:
“De provincie zal vanuit DLM en in samenwerking met Kamp C een adviserende rol 
opnemen naar de lokale overheden in het kader van de burgemeestersconvenant 
2030. Vanuit een expertenrol begeleiden we de lokale overheden bij de opmaak 
van hun toekomstige klimaat- en energieplannen.”

En wat is intussen de toestand in de provincie Antwerpen?

De CO2-emissies stagneren sinds 2011 nogal. Ze blijven hangen rond de 10mio ton 
CO2. Voor alle sectoren stijgen de emissies; uitgezonderd de huishoudens. Daar 
wordt een daling opgetekend.

Als we dan kijken naar de evoluties in de energievoorziening: daar tekenen zich 
gunstige evoluties af. Het aandeel windenergie is ongeveer vervijfvoudigd sinds 
2009. Ook de zonne-energie is toegenomen.

Maar toch is het effect hiervan nog niet voldoende om de uitstoot te doen dalen. 
Het zonnepotentieel is nog lang niet bereikt: nu worden 4,6% van de daken benut.

Een van de mogelijkheden is dus verder blijven investeren in hernieuwbare energie. 
De vraag die zich stelt is, hoe gaan we dat doen?

Europa heeft een richtlijn uitgevaardigd rond energiecoöperaties of energy 
communities.

De redenering ligt nogal voor de hand: het uitgangspunt is dat hernieuwbare 
energiebronnen van iedereen zijn. Dus bewoners moeten ook ten volle de vruchten 
van de energieproductie kunnen plukken.

Energiecoöperaties werken volgens een coöperatief model, met inspraak van de 
coöperanten én met winstdelling. Sommige gemeenten en provincies hebben al 
volop de kaart getrokken van de energiecoöperaties: in Limburg en Oost-
Vlaanderen en volledig Wallonië is beslist dat bij energieprojecten een vastgelegd 



% ten gunste van de bewoners moet zijn. In onze provincie zijn er twee gemeenten 
die hierrond ook al een kader hebben vastgelegd: Herentals en Kontich.

Deze aanpak heeft heel wat voordelen:
 Het zorgt voor draagvlak
 Het is sociaal want de opbrengst wordt gedeeld
 Het werkt sensibiliserend.

Vandaar volgende vragen:
- Werkt de deputatie aan een visie om energiecoöperaties in onze provincie 

een cruciale rol te geven in de energietransitie?
- Ondersteunt de provincie die gemeenten die energiecoöperaties willen 

oprichten? Indien ja, hoe gebeurt dat?
- Betrekt de provincie voor haar eigen hernieuwbare energieprojecten 

energiecoöperaties? Voor welke projecten? Stelt de provincie in die projecten 
een participatie van 50% van burgers voorop?

- Gaat Antwerpen de provincies Oost-Vlaanderen en Limburg achterna en stelt 
ze als kader een minimum percentage van burgerparticipatie voorop bij 
lokale energieprojecten? Aan welk percentage denkt de deputatie?


