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Aan: het college van Burgemeester en Schepenen, 
CC: Duurzaamheids- en Milieuambtenaar 
Aan alle Vlaamse steden en gemeenten 
 
26 juni 2019. 

 
 
Geachte Burgemeester en Schepenen, 
Geachte Duurzaamheids- en Milieuambtenaar,  
 

 
Ter gelegenheid van de ‘global wind day 2019’ willen we de nieuwe ‘bewindvoerders’ van alle 

Vlaamse gemeenten oproepen om een deel van omgevingsenergie voor te behouden voor de lokale 
gemeenschap. Wind, zon en water zijn immers lokale natuurlijke rijkdommen die voor elke inwoner 
toegankelijk zouden moeten zijn1.  

 
Steeds meer gemeenten ondertekenen de burgermeesterconvenant2 en stellen 

klimaatactieplannen op om de uitstoot van broeikasgassen op het grondgebied terug te dringen. Een 
terugkerende vraag daarbij is om een deel van de omgevingsenergie te oogsten voor lokaal gebruik via een 
burgerenergiecoöperatie. Dat is een uitstekend idee dat in steeds meer gemeenten toepassing krijgt.  

 
Steden en gemeenten kunnen hun democratische hefbomen gebruiken om hun 

klimaatdoelstellingen te realiseren samen met hun bevolking. Hernieuwbare energiebronnen zijn immers 
lokale natuurlijke rijkdommen waarover de lokale gemeenschap beschikt en via gemeenteraadsbesluiten 
kan bepalen hoe die geoogst moeten worden, zodat de meerwaarde zoveel mogelijk ten goede komt van de 
lokale gemeenschap. Dat kan door: 

1. Toepassen windbestek Eeklo3 op uw publieke & semipublieke gronden  
2. Toepassen zonbestek Kuurne4 op uw publieke & semipublieke daken  
3. Gemeenteraadsbesluit oogsten omgevingsenergie5 op uw grondgebied zoals verankerd in 

Laarne met navolging door tientallen steden en gemeenten 
 
Met de goedkeuring in december 2018 van de ‘green energy package’ stelt Europa de burger 

centraal in de energietransitie, via de definitie van “citizen & renewable energy communities6”. Europa 
creëert daarmee een ‘level playing field’ voor initiatieven van burgers en lokale overheden om de lokale 
energietransitie in eigen handen te nemen. Want door inkomsten uit lokale hernieuwbare energieprojecten7 
te investeren in energiebesparende maatregelen8 versnel je het realiseren van uw klimaatdoelstellingen 
richting energieneutraliteit op uw grondgebied.  

 
 

 
1 Artikel 714 BW : commons gelijk gebruiksrecht voor alle burgers 
2 https://www.rescoopv.be/burgermeesterconvenant  
3 https://www.rescoopv.be/sites/default/files/GR-
Eeklo_beslissing%20windenergie%203%20_20090216%20aanbesteding.pdf  
4 https://www.rescoopv.be/sites/default/files/Bestek_PV_KUURNE_266115_nl.pdf  
5 
https://www.rescoopv.be/sites/default/files/GRB_LAARNE_20170622_beleidsmatig_kader_hernieuwbare_energie_p
rojecten_grondgebied%5B1%5D.pdf  
6 http://www.energy-cities.eu/Unleashing-the-power-of-community-renewable-energy  
7 HE-projecten zijn rendabel via toekenning groenestroomcertificaten grotendeels gefinancierd via heffingen op de 
elektriciteitsfactuur van laagspanningsgebruikers (huishoudens en KMO’s) 
8 REG-maatregelen veelal ingrijpende werkzaamheden met lange terugverdientijden  
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Met deze ‘windbrief’ vragen we u concreet om een gelijkaardig initiatief te nemen als Eeklo met 

hun windbestek voor publieke en semipublieke gronden van 2014, als Kuurne met hun zonbestek voor 
publieke en semipublieke daken van 2017, en als Laarne met hun gemeenteraadsbesluit voor het oogsten 
van omgevingsenergie op het grondgebied van 2017. Zo geef je burgerinitiatieven alle kansen om de lokale 
energietransitie mee vorm te geven. 

 
We kunnen als lokale gemeenschap maar beter het beheer van onze commons in eigen handen 

houden. Dit vormt niet alleen een troef bij het realiseren van de burgemeesterconvenant en de 
klimaatactieplannen, maar zorgt ook voor de lokale verankering van de hernieuwbare energiebronnen, de 
creatie van lokale meerwaarde, versterking van het lokaal draagvlak en betrokkenheid. Op naar een 
veerkrachtiger samenleving via een sociaal rechtvaardige energietransitie en energiedemocratie.  

 
Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we u graag door naar onze website en ons 

memorandum 20199. Als Vlaamse federatie van burgerenergiecoöperaties zijn we ten zeerste bereid tot 
verdere toelichting. Neem gerust contact met ons op, of beter nog met de burgerenergiecoöperatie actief in 
uw buurt. 

 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Voor REScoop.Vlaanderen vzw:  

  
 
 
 

 
 

 
9 https://www.rescoopv.be/publicaties/memorandum-2019 


