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Coöperatief ondernemen met
windenergie. Waarom Vlaanderen
nood heeft aan een winddecreet.
Tom Willems
Dit artikel is geschreven in naam van REScoop.be, de federatie van verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie in België. REScoop.be verenigt ondertussen meer

vinciale besturen, maar botst wel met de huidige ontwikkeling van windenergie in Vlaanderen.

markt wel eens te falen. De markt werkt niet automatisch ten voordele van het algemeen belang.

Systeemcrisis
ste

heid toe. De bevolking wordt meer en meer blootgesteld aan de onzekerheden van de

groeien of anders in elkaar stuikt.
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vigheid in dienst van de gebruikers en werknemers in plaats van het grootkapitaal.

Falende energiemarkt

•
•

de bevoorradingszekerheid zou verbeteren door het

•

zekerheid kan

Er wordt zelfs geopperd om windturbines
stil te leggen op winderige zondagen, juist
op de momenten dat ze op vol vermogen
bijna kosteloos energie produceren,
terwijl de niet-regelbare nucleaire
capaciteit nog altijd voorrang krijgt.

windturbines stil te leggen op winderige zonda

niet te slagen in de doelstelling om de CO uitstoot
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ten verbonden aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie worden dus grotendeels

Energietransitie

fossiele energie is dus aan een grondige verandering toe, een meervoudige transitie:
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•

•

het hele arsenaal van energiebesparende maatregelen moet aangesproken

rebound
mee moet veranderen: wonen, reizen, ons verplaatsen, voeden en ontspannen,
•

vormen van biomassa vormen de energiebronnen van de toekomst. Een

De transitie naar hernieuwbare energie
kan de EU onafhankelijk maken van de
import van energie: de overgang van het
huidig energiesysteem, gekenmerkt door
hoge brandstofkosten, naar een systeem
gebaseerd op hoge investeringskosten.

de samenleving ten goede komt. Dit geldt vooral voor windenergie, een energiebron
klein terrein.
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ligt vaak ergens anders. Veelal worden de omwonenden pas op de hoogte gesteld van

voor een voldongen feit geplaatst ziet, het gevoel dat er zonder enige vorm van over
leg boven hun hoofden beslist werd.

win for life, ter

storm oogsten
clichering
windrush op potentieel
‘Het huidige planmodel van de
overheid en de projectontwikkelaars betrekt de actoren te weinig en te laat, kan geen vertrouwen creëren
tussen de actoren, schept geen lokale voordelen en
mobiliseert enkel de tegenstand.’
dus nodig om de impasses in het vergunningen
beleid te doorbreken. Draagvlak vereist immers

Sinds het in Vlaanderen mogelijk is
om windturbines vergund te krijgen in
landbouwgebied, lokte dit samen met
het royale ondersteuningsmechanisme
voor windenergie én de schaarste
aan geschikte zones een rush uit op
de gronden in het buitengebied.
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biliseerd worden. Pepermans en Loots sturen daarom aan op het doorlopen van een

ken worden en zullen de betrokken administraties aangezet worden om het defensieve

beperkte groep aandeelhouders, maar als een installatie die duurzame energie levert

De principes van coöperatief ondernemen
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de erkenningsvoorwaarden van de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC

door de NRC

van een permanente meerderheid in de raad van bestuur en soms zelf in de algemene

1.

2.
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4.

5.

6.

7.

te keren aan enkele grondeigenaars.

te halen uit het eigen vermogen.

stroomlevering uit eigen kweek.
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NRC
sturen. Essentieel is dat de band tussen aandeelhouder en gebruiker verder reikt dan

ENERGIEBELEID

NRC en gebruik

common good

immers opereren binnen de gangbare markt, waar
worden, grondeigenaars tegen elkaar uitgespeeld
worden en er een opbod van opstalvergoedingen

REScoops stellen de gebruikerswaarde
centraal en beperken het risico door de
projecten voor honderd procent open
te stellen voor zoveel mogelijk kleine
aandeelhoudergebruikers, die rechtstreeks
mede-eigenaar zijn van de installaties.
Dan is er finaal geen nood meer aan
bankleningen of andere externe schulden.
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om mee te investeren in een energievoorziening waarvan ze zelf ook de stroom kunnen

Windenergie is gemeengoed. Het is dus
niet wenselijk dat de exploitatie van
deze natuurlijke rijkdom nog verder
geprivatiseerd wordt in het voordeel van
een beperkte groep kapitaalkrachtigen.
Windprojecten moeten gebruikt worden
om te werken aan gemeenschapsopbouw.

opleggen, onder de voorwaarde dat de inbreuk
gemotiveerd wordt als voldoende zwaarwegend

leefmilieu of het verzekeren van de energiebe
voorradingszekerheid of meer in het algemeen het
bewerkstelligen van duurzame ontwikkeling.

len voor de ontwikkeling van windenergie.

kend aan de ontwikkelaars die in de zone al opstalovereenkomsten hebben afgesloten.
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de windrush, leidt tot een meervoudige vorm van marktfalen, waardoor het draagvlak

ig. Een

•

want windenergie is nodig voor het halen
van doelstellingen van het klimaatbeleid,
het milieubeleid, het energiebeleid en het
•

Het concurrentiemodel ligt aan de basis
van de windrush, leidt tot een meervoudige
vorm van marktfalen, waardoor het
draagvlak voor windenergie afkalft en
windenergie niet wordt ontwikkeld aan
de laagste maatschappelijke kosten.

van windenergie. De Vlaamse
•

•

gemeengoed. Wie windenergie

•

de betrokken grondeigenaars gevraagd om een nieuwe opstalovereenkomst
•

het samenwerkingsverband dat voldoet aan de gestelde voorwaarden

vergunningverlenende overheden een plan van optimale inplanting uit. Dit
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•

indien met een betrokken grondeigenaar geen overeenstemming
bereikt wordt voor de aanpassing van de opstalvergoeding, moet de

•

Bio

van ODE Vlaanderen.
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