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NEWCOMERS New clean energy communities in a
changing European energy system) is een Horizon
2020-project dat praktische aanbevelingen doet
over hoe Europese, nationale en lokale overheden
energie communities kunnen ondersteunen zodat
zij hun potentieel voor burgers en ons allemaal
zoveel mogelijk kunnen verwezenlijken.

Leeswijzer
Dit handboek gaat over verschillende aspecten van energieopwekking en -gebruik, energietransities, en de
rol die energie communities daarbij kunnen spelen. Je
kunt het handboek van begin tot eind lezen of ervoor
kiezen alleen de voor jou relevante hoofdstukken door
te nemen.

Externe deskundigen:
•

Prof. Andrej Gubina, Universiteit van Ljubljana,
Slovenië

•

Mojca Suvorov, Bureau voor de Statistiek
van de Republiek Slovenië

Online versie met updates beschikbaar
als OER (Open Educational Resources)
Meer weten?
Lees hier meer over het NEWCOMERSproject en de diverse activiteiten.
Neem kennis van de wereld van energie en
energie communities, hoor meer over de
ervaringen van community leden en laat je
hier inspireren.

In overeenstemming met de NEWCOMERS Open
Education Strategy is dit handboek beschikbaar als
een open online handboek dat regelmatig wordt bijgewerkt.

https://handbooknewcomers.pressbooks.com
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Wat is een energie
community?
Het NEWCOMERS project verstaat onder energie communities samenwerkingsvormen van burgers en andere betrokkenen, zoals gemeenten, bedrijven, energieleveranciers, netwerkbeheerders, NGO’s, enz.,
met als gezamenlijk doel bij te dragen aan de transitie naar duurzame energiesystemen en daarbij meervoudige waarde te creëren voor alle betrokkenen.

energiebronnen en bevorderen van energie-efficiëntie door middel van gezamenlijke activiteiten. Energie
communities kunnen bovendien een rol spelen als ambassadeurs voor de energietransitie en zijn een bron
van informatie en advies voor anderen.
Met de toenemende productie van hernieuwbare energie en de dringende noodzaak om energiesystemen
klimaatneutraal te maken, vormen energie communities een verbindende factor en geven ze burgers de
mogelijkheid om actief bij te dragen aan de energietransitie.

Energie communities worden steeds meer gezien als
een kans om onze energiesystemen die gebruik maken
van fossiele brandstoffen om te vormen tot schone en
democratische systemen. Ze bestaan in verschillende
vormen en maten, van kleine plaatsgebonden lokale
communities (bijv. bewoners van een appartementsgebouw die beslissen om hun eigen elektriciteit op te
wekken) tot grotere en zelfs virtuele organisaties. De
focus op lokale opwekking en gebruik en de actieve
deelname van de leden brengt allerlei voordelen met
zich mee, zoals beter afstemmen van energievraag en
-aanbod, gebruik maken van plaatselijk beschikbare

Our Energy

About the definition of
energy communities

EU-doelstellingen voor 2030:
Ten minste 55% minder uitstoot van broeikasgassen (ten opzichte van 1990)
Ten minste 32% voor hernieuwbare energiebronnen
Ten minste 32.5% in energie-efficiëntie

ENKELE VOORDELEN VAN
ENERGIE COMMUNITIES:
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•

lokale energievoorziening

•

extra werkgelegenheid

•

lokale betrokkenheid

•

meer sociale

•

zelfvoorziening van energie

•

betaalbare energie

samenhang
•

duurzaam vervoer

Over basiskennis energie en
klimaatdoelen
Om betrokken “energieburgers” te zijn en actief deel te
nemen aan de energietransitie, hebben we basiskennis
nodig van hoe energiesystemen werken, bijvoorbeeld
over de beschikbare bronnen, mate van energiegebruik
en de rol die wij zelf in deze complexe systemen spelen.
Eenvoudig gezegd kunnen we basiskennis energie
definiëren als begrip van de aard en de rol van energie in
het algemeen en in ons dagelijks leven in het bijzonder.
Verder gaat het ook om het vermogen deze kennis toe
te passen. De hoeveelheid kennis waaraan wij in onze
dagelijkse bezigheden behoefte hebben, hangt af van
de mate waarin wij bij energiesystemen betrokken zijn.
Met name energie communities, die zich actief bezig
houden met verschillende aspecten van energiesystemen, kunnen baat hebben bij een beter inzicht in onderwerpen die met energie te maken hebben.
Een beter inzicht in energiesystemen en hun relatie met
milieu en samenleving kan ons helpen om de nationale
en internationale afgesproken doelstellingen voor de
aanpak van klimaatverandering te halen. Binnen de
Europese Unie zijn de volgende doelstellingen vastgesteld om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen uiterlijk in 2030:
•

een vermindering van 55% in broeikasgasemissies

•

een aandeel van 32% in hernieuwbare energie

•

een verbetering van 32,5% in energie-efficiëntie.

Het uiteindelijke doel van de Europese Unie is om in
2050 klimaatneutraal te zijn. Dit houdt in dat tegen het
midden van de eeuw de hoeveelheid broeikasgassen
die in de Europese Unie wordt uitgestoten niet groter
mag zijn dan die door natuurlijke of technische processen kan worden opgevangen.
Om dit ambitieuze doel te bereiken is een ingrijpende
verandering nodig van de manier waarop wij energie
opwekken, distribueren en gebruiken. Energie communities kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan deze
transformatie van energiesystemen, op lokaal niveau

On Our Energy

How to get energy
literate

maar ook daarbuiten. In dit proces hebben energie
communities er baat bij te leren over nieuwe technologieën en nieuwe manieren om lokale energiesystemen
te organiseren en te beheren. Op die manier kunnen zij
zelf bijdragen aan verandering. In feite hebben energie communities al in de praktijk bewezen uitstekende
hubs te zijn voor de verspreiding van energie gerelateerde kennis. Daarnaast vervullen zij een rol als actieve
ambassadeurs van de schone energiebeweging, zowel
binnen als buiten hun communities, bijvoorbeeld in hun
communicatie naar leden, beleidsmakers, media en andere betrokkenen.

Een persoon die iets weet van energie:
•

Kan energiestromen in kaart brengen
van opwekking tot gebruik en denkt in
termen van energiesystemen;

•

Begrijpt hoe zijn gedrag en activiteiten van invloed zijn op de hoeveelheid energie die hij gebruikt;

•

Kan de juistheid van informatie over
energie beoordelen;

•

Kan op een zinvolle manier communiceren over energie en energiegebruik;

•

Is in staat weloverwogen beslissingen
over energiegebruik te nemen, gebaseerd op een begrip van effecten en
gevolgen;

•

Erkent de toegevoegde waarde
van projecten en initiatieven van
energie communities; en

•

Begrijpt hoe individuele en gezamenlijke acties energietransities
kunnen ondersteunen.

Energie communities kunnen als een kennishub voor
energie fungeren. Een voorwaarde om zo’n kennishub
te zijn is dat de leden van energy communities kennis
over energie opbouwen. Met dit handboek willen we
een nuttig hulpmiddel bieden aan degenen die hun basiskennis over energie willen vergroten.
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1.

Energie als
natuurkundig
verschijnsel

Een energie community kan zich bijvoorbeeld met de volgende energie
erelateerde activiteiten bezighouden:
DISTRIBUTIE

VERWARMING

energie communities kunnen
duurzame en efficiënte
verwarmings- en koelsystemen
opzetten voor het verwarmen
van gebouwen

BILL S

VOORBEELDEN
VAN TOEGEPASTE
TECHNOLOGIEËN:
Wind, zon,
wterkracht,
biomassa

MOBILITEIT

Tenergie communitie
kunnen helpen bij de
aanpak van duurzame
mobiliteitsvraagstukken,
waaronder het opladen van
elektrische voertuigen
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GENERATION

OPSLAG

energie communities kunnen
innovatieve oplossingen
ontwikkelen op het gebied van
energieflexibiliteit en -opslag

Opwekking - energie
communities kunnen schone en
duurzame energie produceren,
op basis van plaatselijk
beschikbare bronnen en
energiebehoeften

Source: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2030-climate-energy-framework_en

LEVERING

energiegemeenschappen
kunnen fungeren als leveranciers
van energie, hetzij door eigen
geproduceerde energie te
verkopen, hetzij door energie
te kopen van kleinere lokale
producenten

energie communities kunnen
hernieuwbare energie toevoegen
aan het distributienet of
bijdragen aan het in evenwicht
houden van het net op
lokaal niveau

Auteur:
Prof. Andrej Gubina,
Universiteit van Ljubljana

Energie omringt ons in verschillende vormen. Hoewel
de term energie vele betekenissen heeft, kunnen we
het in de kern definiëren als het vermogen om te leven
en te bewegen. We gebruiken energie om te lopen, te
rennen, te fietsen en te werken. Onze auto’s, bussen,
boten en vliegtuigen hebben energie nodig om zich te
verplaatsen. Energie is opgeslagen in ons voedsel, ons
lichaam, de planten om ons heen en de grond waarop
we lopen. Het is het vermogen van een systeem om
arbeid te verrichten door over een bepaalde afstand
kracht uit te oefenen op een ander systeem. In dit proces wordt energie overgedragen van het ene systeem
naar het andere, terwijl sommige energie gewoon
verloren gaat aan de omgeving.

Energie is er in
verschillende vormen
Vaak associëren we het
woord energie met elekWe gebruiken
triciteit. Hoewel dit niet
verschillende eenheden
fout is, mogen we niet
om energie in uit te
vergeten dat elektriciteit niet de enige vorm
drukken, zoals
van energie is die deze
• joules,
wereld voortdrijft. In de
natuur vinden we vele
• calorieën,
vormen van energie, bij• ergs,
voorbeeld warmte, licht,
beweging, elektrische
• kilowatturen en
energie, chemische ener• BTU’s.
gie en gravitatie-energie. Deze vormen vallen
De ene soort energie kan
uiteen in twee hoofdcaaltijd worden omgezet in
tegorieën - potentiële of
een andere.
opgeslagen energie, en
kinetische of werkende
energie. Alle energie valt
in de ene of de andere
categorie, en soms zelfs
in beide tegelijk. Maar
hun toestand ligt niet vast. In ons dagelijks leven wordt
energie omgezet van de ene vorm in de andere - bewegingsenergie in water wordt bijvoorbeeld omgezet
in elektrische energie in waterkrachtcentrales, die vervolgens de lichten in ons huis doet branden.

In hoeverre maken wij zelf
energie?
Energie bestaat, het kan niet gecreëerd of vernietigd
worden. De hoeveelheid energie in het heelal is constant en is eindig. Wanneer wij energie produceren in
elektriciteitscentrales, maken wij dus geen energie,
maar zetten wij reeds bestaande energie om van de
ene vorm in de andere. Evenzo, wanneer we energie
gebruiken, vernietigen we die niet, maar geven we haar
door aan andere subjecten of veranderen we haar opnieuw van vorm.

Energie is een drijvende
kracht
Energie doet veel meer dan ons alleen maar van de ene
plaats naar de andere te brengen. Ons weer en klimaat
worden grotendeels aangedreven door de energie van
de zon. Voor de waterkringloop geldt hetzelfde. De energiestromen op aarde sturen alle fysische processen
aan en spelen een centrale rol in zowel de levenloze
als levende natuur. De zon is de belangrijkste bron van
energie voor organismen en ecosystemen. Door planten, algen en andere soorten energie te geven om uit
kooldioxide en water organisch materiaal te maken,
brengen zij energiestromen op gang in ecosystemen en
voedselketens, waarvan wij allen deel uitmaken.
Voedsel is een brandstof waarvan wij en andere organismen gebruik maken om in leven te blijven. Het
is onze voornaamste bron van energie. Als mensheid
beïnvloeden wij de energiestromen in onze ecosystemen ingrijpend. Door bevolkingsgroei, technologische
ontwikkeling en bedrijvigheid is de energiebalans op
aarde voortdurend aan verandering onderhevig.

Meer weten?
Energy Literacy
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2.

Welke energiebronnen
worden in Europa
gebruikt?
Energy mix for the European Union (2019)

15,5% Hernieuwbare energie
energiebronnen die zichzelf op natuurlijke wijze
hernieuwen, zoals wind, zonne-energie, biomassa
of geothermische energie.

0,1% Ander

12,7% Vaste

brandstoffen

fossiele brandstoffen waaronder
diverse soorten kolen en daarvan
afgeleide producten.

13,1% Kernenergie
thermische energie die in een
kerncentrale wordt opgewekt
door de splijting van
atomen, meestal
van uranium en
plutonium.

Koolstofarme*
elektriciteitsopwekking
in Europa
(2020)

81% - 100%

21% - 40%

61% - 80%

0% - 20%

41% - 60%

no data

*
Koolstofarme bronnen zijn onder
meer hernieuwbare energiebronnen
en kernenergie

22,3% Aardgas
een fossiele energiebron die zich
diep onder het aardoppervlak heeft
gevormd.

36,3% Ruwe aardolie
een natuurlijk voorkomend aardolieproduct dat bestaat uit
koolwaterstofafzettingen en andere organische materialen. Het wordt
geraffineerd tot bruikbare producten zoals benzine, diesel en diverse
andere petrochemische producten.
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Source: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=18071

Percentage koolstofarme opwekking

Auteur:
Mojca Suvorov,
SURS

De Europese energiemix
Wanneer we aan energiebronnen denken, komen er
meest energiebronnen voor elektriciteitsopwekking,
zoals steenkool, waterkracht, kernenergie, wind of zon in
ons op. Echter, het grootste deel van de in de Europese
Unie beschikbare energie bestaat uit aardolieproducten
(36%) en een andere fossiele brandstof - aardgas (22%).
Samen leveren zij meer dan de helft van alle in Europa
gebruikte energie. Pas daarna komen de hernieuwbare
energiebronnen, met een aandeel van 15%, waaronder
de grootste hernieuwbare bronnen waterkracht, wind
en zon. Kernenergie, een andere koolstofarme energiebron, heeft een aandeel van iets meer dan 13%. Verder is er een groep energiebronnen bestaande uit vaste
fossiele brandstoffen, zoals steenkool, met een aandeel
van 12,6%, die de komende jaren naar verwachting zal
dalen. De overgang van een koolstofintensief naar een
koolstofarm energiesysteem heeft tot gevolg dat meer
koolstofarme energiebronnen moeten worden gebruikt.
Energie communities kunnen een belangrijke rol spelen
in de transitie naar schone energie.

Is Europa zelfvoorzienend
op energie-gebied?
De landen in de EU produceren ongeveer 40% van de energie die zij gebruiken, terwijl de resterende 60% wordt
ingevoerd. Uiteraard variëren
deze percentages van land tot
land, en meerdere landen ex40%
porteren zelfs een energieoverVAN DE
GEBRUIKTE
schot. De invoer in de EU wordt
ENERGIE IS
OPGEWEKT
gedomineerd door ruwe aardoIN DE EU
lie en aardolieproducten; het
betreft 63% van alle ingevoerde
energie, gevolgd door aardgas met 26%. De grootste leveranciers van deze energiebronnen zijn Rusland (ruwe
olie, aardgas en fossiele brandstoffen) en Noorwegen
(ruwe olie en aardgas).

Energietransitie –
wat betekent dat?
De energiesector zelf is verantwoordelijk voor meer
dan een kwart van alle broeikasgasemissies wat betreft de elektriciteitsproductie. Het gebruik van energie
voor andere doelen (zoals verwarming en vervoer) is
daarbij niet meegerekend. De energiesector is echter
ook verantwoordelijk voor deze extra emissies. Gezien
de hoeveelheid emissies die direct of indirect door de
energiesector worden veroorzaakt (in totaal meer dan
75%), is deze sector een van de belangrijkste spelers
bij het bereiken van milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen. Daarbij is de energietransitie de routekaart
naar een duurzamer energiesysteem door over te
schakelen van een op fossiele brandstoffen gebaseerde
energiemix naar een koolstofarm alternatief. Het is een
van de meest complexe uitdagingen waar we wereldwijd voor staan in het licht van de opwarming van de
aarde, vooral vanwege de ingrijpende veranderingen in
infrastructuur die dit vereist, in combinatie met de grote
afhankelijkheid van energie in ons dagelijks leven. Die
afhankelijkheid betekent dat de transformatie soepel
moet verlopen, waarbij de toegang tot betrouwbare en
efficiënte energie in elke fase wordt gegarandeerd. De
Europese Commissie heeft zich ten doel gesteld de uitstoot van broeikasgassen tegen het jaar 2030 met 55%
te verminderen en tegen 2050 tot nul terug te brengen.

Hoe ziet de toekomst eruit?
In de komende decennia zal het aandeel van koolstofarme bronnen in de energiemix toenemen, in overeenstemming met de wereldwijde inspanningen om
klimaatverandering te beperken. De groei van hernieuwbare energie brengt nieuwe kansen met zich mee
voor actieve betrokkenheid van burgers en decentralisatie van energiesystemen. Energie communities kunnen belangrijke producenten zijn van energie opgewekt
uit hernieuwbare bronnen en kunnen ook bijdragen
aan andere activiteiten, zoals lokale energiedistributie
en energieopslag.

Explore Our Energy:

About energy sources
in Europe

Meer weten?
Where does our energy
come from?
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3.

Energie brengt de
mensheid verder

Mijlpalen in
hernieuwbare
energie

1991

2000

Duitsland introduceert

Eerste grootschalige

eerste teruglevertarief voor

offshore-windmolenpark

hernieuwbare energie

(Denemarken)

2018
Herziene EU Richtlijn

2014

2009

Wind op zee is voor

Richtlijn hernieuwbare

hernieuwbare energie bevat een

het eerst goedkoper

energie: EU-doelstelling van

doelstelling van 32% hernieuwbare

dan steenkool, gas en

20% hernieuwbare energie

energie uiterlijk in 2030

kernenergie

uiterlijk in 2020 en nationale
bindende doelstellingen

38%
2019

percentage hernieuwbare energieopwekking in de EU in 2020

3500

aantal energie communities voor hernieuwbare energie in de EU

voor het eerst die van steenkool

24%

daling van energiegerelateerde CO2-emissies van 2019 tot 2020

Bijdrage van energie communities aan lokale energietransities
Energie communities maken deel uit van lokale gemeenschappen.
Ze gebruiken daken van lokale bedrijven, scholen, sportclubs en
ziekenhuizen om zonne-installaties in te richten en leveren schone
energie aan lokale gebruikers. Door lokaal energie op te wekken
en duurzaam gebruik ervan aan te moedigen zijn zij belangrijke
spelers in de energietransitie.
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•

Samenwerken met de lokale overheid

•

De lokale gemeenschap van energie voorzien

•

Voorlichting geven over duurzame energie

•

Bevorderen van duurzaam gedrag op andere gebieden

Source: European Commission

EU-elektriciteitsproductie uit
wind- en zonne-energie overtreft

Auteurs:
Dr. Agatino Nicita,
CNR ITAE

Dr. Monica Musolino,
CNR ITAE

Energie is essentieel voor het menselijk bestaan in de moderne samenleving. Een van energie afhankelijke werkelijkheid is de enige werkelijkheid die wij kennen. Door energie
aangedreven apparaten en machines helpen ons te functioneren en bieden comfort en gemak in ons dagelijks leven.

fort van onze huidige manier van leven aan te tasten. Soms
kan een verantwoord energiegebruik zelfs de kwaliteit van
leven verbeteren, doordat dit leidt tot minder milieurisico’s,
gezondere en meer verantwoorde levensstijlkeuzes, meer
veiligheid en financiële besparingen.

Energie is overal om ons heen

Energie communities en de
energietransitie

Wij gebruiken energie om voedsel te bewaren en te
bereiden, en ook om onze huizen te verwarmen en te koelen. Ons onderwijs, onze economie en onze gezondheidszorg
zijn volledig afhankelijk van energie, net als ons vervoer en
onze industrie. Het grootste deel van ons vrije tijdsvermaak
is direct of indirect verbonden met energiegebruik, denk
aan bioscopen en concerten, maar ook bezigheden, zoals
videospelletjes of tv-kijken. Ook onze smartphones, waarop
we naar muziek luisteren, met onze geliefden praten, op het
internet surfen, foto’s nemen, en nog veel meer, zijn afhankelijk van energie. Met de ontwikkeling van de technologie
en de elektrificatie zal de vraag naar energie in onze samenleving alleen maar toenemen, als steeds meer analoge toepassingen worden vervangen door digitale alternatieven.

Duurzame energieproductie
en -consumptie
De toegang tot goedkope en betrouwbare energie heeft
ons veel gebracht maar leidt ook tot negatieve gevolgen.
De grootschalige productie van energie uit fossiele brandstoffen heeft sinds de industriële revolutie in de 19de eeuw
een zware impact gehad op de samenleving, met name op
het milieu. Met de stijging van de gemiddelde temperatuur
wereldwijd als gevolg van de klimaatverandering, zijn de
bezorgdheid en discussies over de energieproductie en de
gevolgen daarvan in de afgelopen decennia toegenomen.
Dit heeft ertoe geleid dat de samenleving is begonnen
over te stappen van emissie-intensieve energiebronnen
naar milieuvriendelijke, koolstofarme opties.
De sociale omgeving, alsook de toegang tot en de ontwikkeling van technologie, kunnen van invloed zijn op de manier waarop wij energie produceren en gebruiken. Als gevolg
van technologische of sociale veranderingen kan minder
energie worden gebruikt zonder de kwaliteit en het com-

De energietransitie houdt de omschakeling in van energiesystemen die zijn gebaseerd op het gebruik van fossiele
brandstoffen naar een koolstofarm systemen. Daarvoor zijn
technologische oplossingen op alle schaalniveaus nodig.
Burgers kunnen ook een rol spelen in dit proces. Dat hangt
ermee samen dat systemen die hoofdzakelijk zijn gebaseerd
op hernieuwbare energiebronnen (zoals zonne-energie,
windenergie en biomassa) de consument in staat stellen
prosument te worden, d.w.z. dat hij zijn eigen elektriciteit
kan opwekken, om thuis te gebruiken of terug te geven aan
het net. Met de verdere technologische ontwikkeling op het
gebied van opslagsystemen voor energie (zoals batterijen en
waterstof) en energiebeheer (bijvoorbeeld vraagrespons en
blockchain) zullen burgers zelfs als zij geen directe toegang
hebben tot het elektriciteitsnet wel gebruik kunnen maken
van energie.
Energie communities bieden burgers de mogelijkheid om
actief deel te nemen aan het ontwikkelen van schone en
duurzame energiesystemen. Zij dragen bij aan een koolstofarme energievoorziening, creëren nieuwe duurzame banen,
stimuleren investeringen in schone energie, ondersteunen
lokale economieën en maken mensen meer bewust van de
energieproblematiek en mogelijke oplossingen. Het groeiend aantal gezamenlijke burgerinitiatieven op energiegebied leidt ertoe dat energiesystemen, maar ook sociale normen en verwachtingen, moeten worden aangepast aan dit
nieuwe verschijnsel. In landen zoals Nederland, Denemarken
en Zweden bestaan energie communities al in grote getale
en zijn zij dus al een meer ingeburgerd concept. Elders, met
name in Oost- en Zuid-Europa, staat het concept van “energie communities” nog in de kinderschoenen. Nu meer en
meer landen regelgeving en beleid ontwikkelen ter ondersteuning van gezamenlijke energieprojecten, wordt verwacht
dat het aantal energie communities in de toekomst verder
zal toenemen.

Our Energy

About accelerating the
energy transition through
innovation

Meer weten?
How to Save Energy at Home
Energy Policy Review
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Hoe nemen mensen
energiebeslissingen?

4.

Interne factoren

Externe factorens

•

Kennis (milieu, energie, financieel)

•

Locatie

•

Overtuigingen, waarden en attitudes

•

Cultuur

•

Persoonlijke eigenschappen

•

Toegankelijkheid

•

Vooroordelen

•

Politiek

•

Gewoonten

•

Economische situatie

•

Financieel

•

Comfort

•

Zorgen

HERNIEUWBARE ENERGIE

ENERGIE-EFFICIËNTIE

ENERGIEBESPARING

Activiteiten die indirect van invloed zijn
op energiegebruik en -productie:
•
•
•
•
•
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Energiekennis
Onderwijs
Politieke participatie
Gedragsverandering
Lid zijn van een energie community

•

Zonne-energie

•

Windenergie

•

Geothermische energie

•

Biomassa

•

Compacte fluorescentielampen

•

Verbeterde isolatie

•

Energiezuinige apparaten

•

Energie-audit thuis
•

Lichten en gadgets
uitschakelen

•

Thermostaten lager zetten

•

Apparaten loskoppelen

•

Kortere douches nemen

Alles bij elkaar zijn er veel manieren om het
energiesysteem duurzamer te maken. Het kan
gaan om het veranderen van onze dagelijkse
gewoonten maar ook om ingrijpende
veranderingen, zoals isolatie-maatregelen
nemen en energiezuinige apparaten
aanschaffen. Hoe klein of hoe groot ook,
elke stap in de richting van meer duurzame
energie-opwekking en -gebruik telt.

Source: https://www.researchgate.net/figure/Energy-saving-pyramid_fig1_329879530

Belemmeringen:

Auteurs:
Dr. Mark Andor,
RWI

Energie gerelateerde beslissingen worden op allerlei
niveaus genomen, zoals thuis, op de werkvloer, onderweg en in de vrije tijd. Deze beslissingen beïnvloeden
op hun beurt het ontwerp van energiesystemen en zijn
van invloed op energieproductie of -gebruik in alle mogelijke sectoren.
Als individu nemen wij beslissingen die voornamelijk
verband houden met ons persoonlijk dagelijks leven, bijvoorbeeld de keuze om een apparaat te gebruiken, of
minder frequente activiteiten, zoals de keuze van een
elektriciteitsleverancier of de aanschaf van een nieuwe
koelkast.
In vergelijking daarmee hebben de beslissingen die we
als lokale gemeenschappen en samenleving nemen
een grotere en meer zichtbare impact en beïnvloeden
de vraag naar en het aanbod van energie meer ingrijpend. Tegelijkertijd kunnen zij ook leiden tot nieuwe
vormen van energieproductie, -opslag en -gebruik, door
inspanningen in collectief verband.
Verder worden beslissingen op energiegebied ook door
de politiek genomen. Het gaat dan om regelgeving,
beleid en stimuleringsmaatregelen, maar ook om de
ontwikkeling van plannen om aansluiting te vinden bij
andere landen. Kort samengevat zijn al deze beslissingen
van invloed op de productie en het gebruik van energie.
Al met al blijkt de praktijk nog gecompliceerder te zijn
doordat al deze beslissingen met elkaar zijn verweven,
waarbij de een de ander beïnvloedt, bijvoorbeeld nationale en internationale regelgeving is van invloed op
huishoudens en individuen, terwijl burgerinitiatieven
van invloed zijn op grotere nationale en internationale
systemen. Het zogenaamde bottom-up-beginsel, waarvan energie communities ook een uitvloeisel zijn, komt
steeds sterker naar voren in het Europese beleid en regelgeving in de zin dat zij de ruimte geven om tot door
burgers georganiseerde energiesystemen te komen.

Onze samenleving en
energiedilemma’s
Als samenleving staan we voor verschillende energiegerelateerde uitdagingen en dilemma’s die een ingrijpende impact hebben op onze kwaliteit van leven, onze
economie en ons leefmilieu.
Hoeveel moeite en middelen zijn we bereid te investeren
in alternatieve energiebronnen? Kan voldoende energie
naar alle delen van het land worden gedistribueerd op

Dr. Stephan Sommer,
RWI

een eerlijke, economisch verantwoorde en veilige manier? De antwoorden op deze vragen zijn afhankelijk van de
beslissingen die we nemen over energie-onderwerpen in
de context van de lokale economie en politiek.

Energiebeslissingen in
huishoudens en communities
De energiebeslissingen van een huishouden hebben gewoonlijk betrekking op drie hoofdcategorieën: energiebesparing, energie-efficiëntie, en energieproductie.
De eerste categorie omvat vooral gedrag, zoals het licht
uitdoen bij het verlaten van een kamer, fietsen in plaats
van autorijden, korter douchen en de thermostaat een
graad of twee lager zetten. De tweede categorie betreft
activiteiten die ons energiegebruik minimaliseren, zoals
het verwarmen van onze huizen of het koelen van ons
voedsel. Voorbeelden van efficiëntiemaatregelen in huis
zijn het aanbrengen van betere isolatie of het kopen van
meer energie-efficiënte apparaten. Ten slotte kunnen huishoudens investeren in hun eigen energieproductie (bijv.
zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking of zonneverwarming), hetzij zelf, hetzij door samen te werken met
anderen in een energie community. Hoewel deze laatst
genoemde investeringen een hoger prijskaartje hebben,
vergen zij, wanneer zij eenmaal zijn uitgevoerd, nauwelijks
enige inspanning en/of tijdsinvestering meer.
Burgers en huishoudens die niet alleen energie gebruiken, maar ook energie produceren, worden prosumenten genoemd. Energie produceren kan zowel individueel
als in gezamenlijk verband gebeuren. De redenen achter
zo’n besluit kunnen uiteenlopen, maar over het geheel
genomen zijn er steeds meer mensen die hun krachten
bundelen om energie te produceren, op te slaan of te distribueren. Dit doen zij niet alleen voor zichzelf maar ook
in het algemeen belang. Zij versterken daarmee hun rol
in het energiesysteem en zijn actief betrokken bij de energietransitie.
Iemands betrokkenheid bij de energietransitie wordt
mede bepaald door financiële, sociale en technologische
factoren. Zo kunnen een gebrek aan toereikende subsidies of leningen om investeringen in schone energie te
financieren, en een gebrek aan beschikbaarheid van geschikte technologieën een belemmering vormen. Verder
zijn er ook persoonlijke barrières, zoals meningen, vooroordelen en gewoonten, die mensen ervan weerhouden
energiegerelateerde veranderingen in hun gedrag door te
voeren.
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5.

Wat motiveert
energie communities?

1

Bijdragen aan een
energiesysteem
waarmee de klimaatcrisis
wordt aangepakt

3

Verminderen van
energie-armoede in
je eigen omgeving

2

Met eigen hernieuwbare
energie geld weghalen
bij de fossiele industrie

5

Je eigen
hernieuwbare
energie produceren

4

Je buren beter leren
kennen en je buurtgevoel
versterken

om aan een energie
community deel te nemen
of er één te beginnen:

7

Geld binnen de
lokale economie
houden

6

Kennis overdragen aan
mensen om je heen
over energie, klimaat en
democratie

16

9

Bijdragen aan een
circulaire economie
op lokaal niveau

8

Een voorbeeld
geven aan andere
communities van
wat er mogelijk is

10

Mee helpen een
betere wereld voor
elkaar te krijgen

Source: https://www.rescoop.eu/news-and-events/news/ten-reasons-to-start-or-join-a-community-energy-project

10 redenen

Auteurs:
Dr. Tanja Kamin,
Universiteit van Ljubljana

Dr. Urša Golob,
Universiteit van Ljubljana

Dr. Tina Kogovšek,
Universiteit van Ljubljana

Dr. Primož Medved,
Universiteit van Ljubljana

Er zijn vele soorten energie communities: van gezamenlijke projecten tot not-for-profit organisaties, van kleinere communities tot grote gevestigde coöperaties,
van buren die samen zonnepanelen kopen tot grotere,
zelfs internationale communities, met duizenden leden.
Net zoals communities verschillend zijn qua vorm en
grootte, zo verschillen ook de motivaties voor mensen
om zich bij hen aan te sluiten. Uit onderzoek blijkt dat
klimaatverbetering en financiële voordelen de leden
het meest motiveren.
Inzicht in de verscheidenheid aan motieven kan nuttig
zijn bij de promotie van energie communities en het
werven van nieuwe leden. We kunnen de motieven om
lid te worden van energie communities onderverdelen
in vijf categorieën:
•

Financiële motieven (o.a. verlagen van elektriciteitskosten of aanbieden van investeringsmogelijkheden)

•

Milieumotieven (verlagen van de ecologische
voetafdruk)

•

Sociale motieven (deel uitmaken van een initiatief
dat iets wil doen tegen klimaatverandering)

•

Technologische drijfveren (bezig zijn met nieuwe
technologieën)

•

Energieonafhankelijkheid (onafhankelijk willen zijn
van grote energiebedrijven, zorgen voor eigen energiezekerheid)

Our Energy

About motives for joining
energy communities

Gebruikelijk beslissen mensen op basis van deze motieven of ze lid willen worden van een energie community. Gezien de relatieve nieuwheid van het verschijnsel,
kan het deelnemen aan of het oprichten van een energie community een bepaald risico met zich meebrengen. Het is daarom belangrijk dat er een bepaalde mate
van vertrouwen is in de competentie en kennis van de
community managers en andere actieve leden.
Vertrouwen speelt vooral een bijzonder belangrijke rol
in die energie communities die een actieve deelname
van hun leden vragen, zoals financiële bijdrage of aanzienlijke tijdsbesteding. Om dit vertrouwen te winnen,
moet de community een vertrouwensrelatie opbouwen met hun leden en deze ook onderhouden. Zij kunnen dit doen door bijvoorbeeld regelmatig te communiceren met hun leden, evenementen te organiseren,
en nevenprojecten op te zetten zoals educatieve programma’s voor scholen, reparatiecafés, gezamenlijk
moestuinieren, enzovoort).

Meer weten?
Potential of energy
communities to increase
energy literacy, attitudes,
perceptions and support for
the energy transition among
members and the general
public
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Wat doen energie
communities
en wat is hun
meerwaarde?

6.

Economische voordelen
•

Lagere
elektriciteitsrekening

Elektriciteitsnet

•

Scheppen van banen

•

Flexibiliteit en
balanceringsdiensten

•

Lokale investeringen

•

Opwekking en gebruik
lokaal houden

•

Innovatie

B IL L S

Sociale voordelen
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•

Meer inspraak

•

Nieuwe kennis

•

Meer betrokkenheid

•

Sociale cohesie en
gemeenschapszin

Milieuvoordelen
•

Verminderde uitstoot
van broeikasgassen en
luchtverontreinigende
stoffen

•

Minder milieuschade door
de winning van fossiele
brandstoffen

Auteur:
Dr. Paula Hansen,
Universiteit van Oxford

Energie communities zijn er in vele vormen en maten. Ze
hebben allerlei voordelen voor de samenleving, de planeet
en energiesystemen. Tegelijk met de groei van het aantal
energie communities neemt ook de beschikbare hoeveelheid hernieuwbare energie toe die bijdraagt aan de transitie
naar duurzame energiesystemen. Deze transitie is cruciaal
belang voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen die
de regeringen op nationaal en internationaal niveau hebben
afgesproken. Energie communities bevorderen de productie
van hernieuwbare energie en dragen bij aan een grotere acceptatie van nieuwe vormen van energieproductie, -opslag,
-distributie en -gebruik.
De uitdaging om energiesystemen CO2-vrij te maken wordt
nog groter door de elektrificatie van steeds meer activiteiten en processen zoals ruimte- en waterverwarming), koken,
vervoer en industriële processen. Dit leidt tot een groeiende
vraag naar elektriciteit. Landen staan dus voor de uitdaging
om de bestaande fossiele brandstoffen te vervangen door
hernieuwbare en tegelijkertijd aan de groeiende vraag naar
elektriciteit te voldoen en de continuïteit, betrouwbaarheid
en betaalbaarheid van de energievoorziening te waarborgen. Energie communities kunnen daarbij een deel van de
oplossing zijn.
Energie communities hebben voordelen op verschillende
niveaus. Ze hebben voordelen voor individuen, lokale gemeenschappen en economieën. Deze voordelen kunnen
ecologisch, economisch en sociaal van aard zijn of verband
houden met de energiesystemen zelf.

Voordelen voor het milieu
Een van de meest in het oog springende voordelen van
energie communities is dat zij zich richten op duurzame
manieren om energie te produceren en te consumeren.
Om de door de EU vastgestelde doelstellingen inzake klimaatverandering te bereiken, moeten landen hun energiesystemen volledig omvormen, hun fossiele brandstoffen vervangen en hun energiesystemen aanpassen aan de
groei van de productie van hernieuwbare energie. Voorspeld wordt dat energie communities in 2030 goed kunnen
zijn voor meer dan 17% van de totale productie van windenergie en 21% van de productie van zonne-energie.
Dit maakt hen een belangrijke speler in de energietransitie.
Our Energy presentatie

Over voordelen van
energie communities en
belemmerende factoren

Economische voordelen
Economische voordelen zijn een van de belangrijkste
redenen waarom mensen zich aansluiten bij energie
communities. Door lid te worden van een energie
community besparen de leden vaak geld op hun elektriciteitsrekening. In sommige communities worden
inkomsten gegenereerd door de verkoop van overtollige energie die door hen wordt geproduceerd. Als het
verdiende geld weer in de lokale gemeenschap wordt
geïnvesteerd, kan dit de lokale economie versterken.
Verder kan de lokale productie van hernieuwbare
energie ook banen scheppen, nieuwe investeringen
aantrekken of de plaatselijke economische ontwikkeling op andere manieren ondersteunen.

Sociale voordelen
Behalve economische en milieu-voordelen kunnen
energie communities ook sociale voordelen hebben.
Energie communities geven bijvoorbeeld de lokale
gemeenschap meer zeggenschap en controle over
hun eigen leefomgeving. Energie communities kunnen ook de kennisoverdracht over energieproductie
en -gebruik stimuleren, bijvoorbeeld door mensen te
betrekken bij de besluitvorming over energie-onderwerpen, door nieuwe technologieën te introduceren
of door scholen erbij te betrekken. Deelname aan energie communities moedigt mensen verder vaak aan
om actiever invloed uit te oefenen op lokale besluitvormingsprocessen die relevant zijn vanuit het oogpunt van energieproductie en -gebruik en hun kennis
te delen met andere burgers.

Voordelen voor energiesystemen
Energie communities kunnen rechtstreeks invloed
uitoefenen op energiesystemen door de lokale
productie en gebruik beter op elkaar af te stemmen. Zij kunnen ook helpen energiesystemen
flexibeler te maken en bieden de mogelijkheid om
innovatieve nieuwe oplossingen te ontwikkelen
en testen. Verder bevorderen zij bevorderen lokale energieproductie, hetgeen de betrouwbaarheid en veerkracht van energienetwerken ten
goede komt.
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7.

Invloed van de
nationale context

Sociaaleconomische omstandigheden

Stimulerende
factoren

Belemmerende
factoren

• Vertrouwen

• Gebrek aan kennis
(over o.a. technologie,
regelgeving, subsidies)

• Financiële steun zoals
subsidies of lager
belastingtarief
• Leningen met lage rente

• Laag besteedbaar inkomen
• Hoge lidmaatschapsbijdrage

• Crowd-financiering
• Waardering voor lokaal
geproduceerde energie

Nationale
context
voor energie
communities

Actoren

Stimulerende
factoren

Belemmerende
factoren

• Veelheid en verscheidenheid
van betrokken actoren

• Energie monopolies en grote
energiebedrijven

• MKB-economie,
kleine energiebedrijven,
bedrijven in handen
van de consument

• Gebrekkige benaderbaarheid
van politici en beleidsmakers

• Actieve consumenten
• Cultuur van samenwerken
en netwerken
• Adviescentra en
overkoepelende
organisaties
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Auteur:
Jenny Palm,
Universiteit van Lund

Politieke en beleidskaders

Stimulerende factoren

Belemmerende factoren

• Eenduidige definities

• Belemmerende factoren:

• Geliberaliseerde energiemarkt

• Een enge definitie van energie
communities kan initiatieven buiten
sluiten en het introduceren van
nieuwe vormen ontmoedigen

• Speciale regelingen voor energie
communities
• Consistent beleidskader voor
energie communities op lokaal,
regionaal en centraal niveau
• Passende subsidiemechanismen

• Een te ruime definitie kan zo
alomvattend zijn dat daaronder ook
initiatieven met grote commerciële
partijen vallen

• CO2 belasting

• Een sterk gemonopoliseerde markt

• Lagere installatiekosten van
duurzame energiebronnen in
vergelijking met conventionele
energiebronnen

• Gebrek aan op energie communities
toegesneden beleidsinstrumenten
• Beperkte toegang tot financiering
• Belemmerende regelgeving
• Wijze waarop energieprijzen zijn
opgebouwd
• Bureaucratie en administratieve
vereisten

Technische systemen

Stimulerende factoren

Belemmerende factoren

• Afhankelijkheid van buitenlandse fossiele brandstoffen

• Beschikbaarheid van goedkope
nationale energiebronnen

• Gedecentraliseerde productiesystemen van energie
• Consumenten die zelf elektriciteit opwekken
(oftewel prosumenten)

• Gecentraliseerde productiesystemen
van energie

• Vermindering van CO2 emissies

• Individueel eigendom
van PV installaties

• Microgrids die onderlinge uitwisseling
van elektriciteit mogelijk maken

• Gebrek aan prikkels voor
netwerkbeheerders om kleine
energieproducenten aan te sluiten
op het elektriciteitsnetwerk

• Technologie voor opwekking hernieuwbare energie

• Slimme meters die het mogelijk maken om
elektriciteit te delen in een gebouw
• Net-metering, virtuele net-metering,
virtuele power plants

• Hoge kosten voor aansluiting
op het elektriciteitsnetwerk
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Sinds 2019 erkent de Europese Unie het potentieel van
energie communities om actief deel te nemen aan de
productie, opslag en distributie van energie. Daardoor
maken energie communities nu deel uit van het institutionele kader van de Europese Unie en de lidstaten. Dit heeft hen ook meer zichtbaar gemaakt in de
samenleving en de wettelijke erkenning gegeven dat
zij een rol spelen in de energietransitie.

Voorbeeld uit Nederland
Nederland heeft meer dan 500 energie communities en de ambitie om uiterlijk in 2030 50% lokale inbreng in wind- en zonne-energieprojecten
te realiseren met behulp van 30 regionale energiestrategieën. Voorheen had Nederland een
beleidsinstrument dat gericht was op het stimuleren van lokaal eigendom via een subsidieregeling gebaseerd op postcodegebieden (“postcoderoos”). Deze regeling is een voorbeeld van
een effectieve stimulerende maatregel.

500
GEREGISTREERDE ENERGIE COMMUNITIES
IN NEDERLAND

50%
LOKAAL EIGENDOM WINDEN ZONNEPROJECTEN IN 2030
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De integratie in het nieuwe EU beleid op het gebied
van klimaat geeft energie communities de kans zich
verder te ontwikkelen. Echter de bestaande nationale
instituties die zijn ontwikkeld voor meer gecentraliseerde energiesystemen kunnen een belemmerend
effect hebben op energie communities. Inzicht in die
instituties is van cruciaal belang om energie communities meer te stimuleren en ze een plaats te geven in
onze samenleving.

Waaruit bestaan de
nationale instituties?
Energie communities bestaan binnen grotere systemen
en worden als zodanig beïnvloed door de sociaal-economische, politieke en technische omstandigheden binnen die systemen. Onder sociaal-economische omstandigheden vallen aspecten als onderwijs, verstedelijking
en de economische situatie van huishoudens, maar ook
sociale aspecten, zoals vertrouwen. Technische systemen omvatten aspecten zoals de energiemix, emissies
en het elektriciteitsnet. Als we het hebben over de
politieke omstandigheden doelen we op beleid en regelgeving die van invloed zijn op energie communities,
zowel in positieve als in negatieve zin. Daarnaast zijn er
diverse typen actoren die een rol spelen in de ontwikkeling van energie communities.

Waarom zijn nationale
instituties belangrijk?
Nationale instituties vormen het kader waarbinnen energie communities ontstaan en werkzaam zijn. Het zijn
factoren die hun oprichting en bestaan bevorderen, of
juist bemoeilijken, en die de voorwaarden stellen waaronder zij functioneren. Zij zijn niet alleen van invloed
op de omvang, juridische definities en bedrijfsmodellen
van energie communities, maar ook op hun financiering
en hun rol in nationale systemen, hoeveel energie zij
kunnen produceren, hoe en of zij die kunnen verkopen,
enzovoort. Voorbeelden van belemmerde factoren zijn
overmatige bureaucratie en hoge administratieve lasten, terwijl stimulansen kunnen bestaan uit lagere belastingtarieven en steunregelingen, en ook de beschikbaarheid van technologie zoals slimme meters.

Goede voorbeelden
Er bestaat geen pasklaar recept voor succesvolle energie communities. Toch zijn er in Europa verschillende
voorbeelden te vinden van een doeltreffende aanpak
bij de ondersteuning van energie communities.

Goede voorbeelden uit Europese landen:
DE

Netmeting, virtuele
netmeting en virtuele
energiecentrales

Subsidies voor
biobrandstoffen,
wet op coöperaties,
wet op digitalisering

Feed-in tarief
regelingen

Overkoepelende
organisaties van
energie communities

SE

Verhandelbaar
groenestroomcertificaat,
subsidie voor lokale en
regionale investeringen
in infrastructuur,
belastingverlaging
voor PV

Our Energy

About national settings
for energy communities

IT

NL

Steunregelingen voor
duurzaam opgewekte
elektriciteit, zoals een
gunstig btw-regime
(10% in plaats van 20%)

Regionale Energie
Strategieën ( RES)met
als doel 50% lokaal
eigendom van wind en
zonprojecten in 2030

NL

UK

Urban and Rural
Community Fund. Wales
en Schotland hebben
doelen voor het vergroten
van de energie van de
gemeenschap

Postcoderoos regeling
heeft als doel lokaal
eigenaarschap
van duurzame
energieprojecten
te stimuleren

Meer weten?
Energy communities in
different national settings –
barriers, enablers and best
practices
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8.

Energy communities:
samenwerken, samen
leren, netwerken

Our Energy is een online platform voor educatie, bewustmaking en netwerken, gericht
op energie communities en gaat over aan de energietransitie verwante onderwerpen.
Het is ontwikkeld door het Horizon 2020-project NEWCOMERS.
Het multimedia-aanbod van Our Energy is:

COMPACT

GRATIS

Kijk-, luister- en leestijd ongeveer
10 tot max. 15 minuten per item.

Alle inhoud is gratis en vrij toegankelijk. Je
hoeft je niet te registreren om toegang te
krijgen tot de inhoud van het platform.

OP MAAT

GECHECKT

Gemakkelijk zoeken met eenvoudige filters.
Voordeel voor geregistreerde gebruikers:
aanbevolen inhoud op basis van eerder
getoonde interesses.

Inhoud is gecheckt door
toonaangevende deskundigen.

OPEN

UP-TO-DATE

Sommige content wordt
aangeboden als Open Educational
Resources: klaar voor gebruik,
hergebruik, remix en andere
vormen van aanpassing.

Nieuwe inhoud wordt
regelmatig toegevoegd.

Our Energy heeft vier pijlers:

LEER mij

ADVISEER mij

Kennis vergroten over
energie communities

Advies geven over
verschllende aspecten
van energie communities

INSPIREER mij
Ideeën en ervaringen
uitwisslen met andere
energie communities,
experts, onderzoekers, etc.

VERBIND mij
A network of organisations,
projects and institutions for
energy communities

.
Hoe kunnen energie communities beter worden ondersteund in hun rol in de energietransitie? Van groot belang zijn beschikbaarheid van kennis en vaardigheden. Het NEWCOMERS-project heeft in verschillende landen in kaart gebracht welke informatie van
belang is en hoe informatiestromen in elkaar zitten. Daaruit blijkt dat als energie communities beschikken over goed toegankelijke
en begrijpelijke informatie over regelgeving en beleid, subsidieregelingen, bedrijfsmodellen en systemen voor financiële administratie ze daarmee in staat worden gesteld om hun activiteiten naar behoren uit te voeren en zo mogelijk op te schalen.

24

Auteurs:
Dr. Julia Blasch,
Vrije Universiteit
Amsterdam

Mojca Drevenšek,
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Communications

Energie communities
en kennis
Uit de onderzoeksresultaten van het NEWCOMERS-project blijkt dat energie communities vaak een eigen ‘kennisbank’ ontwikkelen, waarin specifieke kennis en vaardigheden zijn samengebracht die de leden in de loop
der tijd verwerven. Die kennis kunnen ze vervolgens ook
uitwisselen met andere energie communities die er hun
voordeel mee kunnen doen.
Die kennisdeling met anderen is zeer waardevol voor de
energietransitie. Sommige leden delen bijvoorbeeld hun
kennis op informele wijze in de eigen sociale kring terwijl
anderen meer formele ambassadeurs worden en naar de
buitenwereld communiceren.
Ter bevordering van kennisverspreiding heeft het NEWCOMERS project het Our Energy platform ontwikkeld.
Het doel van het platform is onderling kennis te delen
en een netwerk op te zetten van al diegenen die interesse hebben samen werken, samen leren en netwerken.
Het platform bevat informatieve en inspirerende inhoud
en beschikt ook over een database van deskundigen,
organisaties en energie communities. Om het platform
voor iedereen toegankelijk te maken, volgt het NEWCOMERS project de principes van Open Education.
Een strakker georganiseerde manier om samen te
werken, samen te leren en te netwerken zijn zogenoemde ‘Communties of Practice’.

Iva Tajnšek,
Consensus
Communications

Het concept van Community of Practice heeft drie basiskenmerken, namelijk een gemeenschappelijk onderwerp, een groep mensen die interesse hebben meer
te weten over het onderwerp en de uitwisseling van
ervaringen uit de praktijk. Dit laatste betekent dat de
leden van de community meestal ervaringsdeskundigen zijn.

Voordelen van het gebruik
van CoP-beginselen in
energie communities
Communities of Practice bestaan al heel lang en zijn
op tal van gebieden actief. Energie communities kunnen zelf ook Communities of Practice zijn. Onderlinge
overdracht van kennis en vaardigheden zijn immers van
essentieel belang voor hen. Het toepassen van de principes van Communities of Practice kan energie communities helpen om:
•

Best practices uit te wisselen

•

Problemen op te lossen

•

Specifieke vaardigheden te ontwikkelen

•

Contacten te leggen en te netwerken

•

Relaties tussen leden te ontwikkelen

•

Nieuwe leden te werven

Wat zijn ‘Communities of
Practice’?
Een Community of Practice is een groep mensen die
een gemeenschappelijke interesse of zorg delen, en die
samenkomen om zowel persoonlijke als groepsdoelen
te verwezenlijken. Ze richten zich op het delen van ‘best
practices’ en het creëren van nieuwe kennis waar zij zelf
en anderen mee aan de slag kunnen gaan. Geregelde
interactie is in zo’n community een belangrijk middel.
Our Energy

How to use Community
of Practice to improve
your community

Meer weten?
Visit Our Energy!
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Glossary
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Hernieuwbare energie community –
gezamenlijke initiatief dat de
participatie van burgers in
energiesystemen bevordert.
Energie community van burgers –
gezamenlijk burgerinitiatief zonder
winstoogmerk met als doel energie
opwekking, ... distributie, levering,
gebruik, bundeling, opslag op lokaal
niveau.
https://cityxchange.eu/knowledgebase/citizen-energy-community-cec/

Schone energie community –
gezamenlijk initiatief van actoren die
betrokken zijn bij de transformatie
van energiesystemen met het oog
op een verminderde milieu-impact,
via collectieve, participatieve en
geëngageerde processen en die
collectieve resultaten nastreven
(definitie van het NEWCOMERS
project).
https://www.newcomersh2020.
eu/upload/files/D2_1_newcomers_
theoretical_framework_DEF.pdf

Community of Practice –
een groep mensen die een bepaalde
interesse of zorg delen en die
samen komen om persoonlijke en
gezamenlijke doelen na te streven.
https://www.communityofpractice.
ca/background/what-is-acommunity-of-practice/

Energiekennis –
kennis hebben van de aard en de
rol van energie in de wereld en ons
dagelijks leven, gecombineerd met
het vermogen om deze kennis toe te
passen, vragen te beantwoorden en
problemen op te lossen.

Meer weten over energie communities?
Raadpleeg online handboeken en
gidsen van andere Europese projecten
en organisaties:
Dit handboek staat boordevol
instructies, praktische tips en
hulpmiddelen om een lokale
energierevolutie in Europa tot
stand te brengen.
Ontwikkeld door: Rescoop, Friends
of the Earth and Energy Cities
https://www.rescoop.eu/newsand-events/news/brand-newguidebook-on-how-to-set-up-anenergy-community

Dit handboek is bedoeld om je op
weg te helpen met jouw energie
community. Het is gericht op de
situatie in Ierland.
Ontwikkeld door: SEAI
https://www.seai.ie/publications/
Sustainable%20Energy%20
Communities%20Handbook.pdf

Dit handboek introduceert het
concept van energie communities,
legt de belangrijkste technische,
juridische en financiële aspecten
uit en stelt een actieplan voor
ter oprichting van een energie
community.
Ontwikkeld door:
Energiforum Sydhavn - een
samenwerkingsverband tussen de
stad Kopenhagen en de Aalborg
Universiteit Kopenhagen – 2020
https://kk.sites.itera.dk/
apps/kk_pub2/index.
asp?mode=detalje&id=2054

https://www.energy.gov/eere/
education/energy-literacy-essentialprinciples-energy-education
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Online versie met
updates beschikbaar
als OER

Project partners:

(Open Educational Resources)
In overeenstemming met de NEWCOMERS
Open Education strategie is dit handboek
beschikbaar als een open online handboek.
Het is bedoeling om het regelmatig bij te
werken, in samenwerking met een internationale,
multidisciplinaire groep van deskundigen uit
wetenschap en praktijk: newcomersh2020.eu

eci

Environmental Change Institute

newcomers-h2020
NEWCOMERS_H2020
our-energy.eu
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