


Coöperatieve Windturbine 
Zuidwind - Kieleberg

Een samenwerking tussen
Bronsgroen cvba-so, Ecopower cv en Stad Bilzen





Inleiding infomarkt windproject Zuidwind, 
Coöperatieve windturbine Kieleberg

(Schepen Milieu stad Bilzen, Maike Meijers)



Wat is een energiecoöperatie?
(Bronsgroen cvba-so, Kristel Sieprath)



Wat doet een energiecoöperatie?
REScoop

• Samen investeren in hernieuwbare energie
• Rechtstreekse participatie
• Winst voor burgercoöperanten
• Sponsoring lokale projecten tegen energiearmoede



REScoops in Vlaanderen



Hoe doen we de energietransitie?
Hetzelfde?



Hoe doen we de energietransitie?
Of toch anders?



Hoe werkt Burgerparticipatie?

Coöperant Burgercoöperatie

Hernieuwbare energie

Dividend



Energie uit eigen regio,
van installaties waar je zélf eigenaar van 
bent



Overzicht project
en stroomlevering aan coöperanten

(Ecopower cv, Tom Willems)



Wie zijn wij?

• Burgercoöperatie voor hernieuwbare energie

• 65 duizend coöperanten

• Investeren in hernieuwbare energie:
• 20 windturbines + 5 in bouwfase

• 8 MW PV

• Groene warmte: houtpellets en warmtenet

• Waterkracht: Dijlemolen

• Sensibilisatie voor REG, Partago, Vraagsturing

• Levering van groene energie aan coöperanten

• www.ecopower.be

http://www.ecopower.be/


REScoops

• REScoop-Model: rechtstreekse burgerparticipatie 

• ICA principes
• Vrijwillig en open lidmaatschap
• Democratische controle door de leden
• Economische participatie door de leden
• Autonomie en onafhankelijkheid
• Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
• Samenwerking tussen coöperaties
• Zorg voor de gemeenschap

• Hernieuwbare Energiegemeenschap
• Aandeelhouders = gebruikers van de energie
• Niet de winst maar de gebruikerswaarde staat centraal



Waarom windenergie?

• Klimaatakkoord van Parijs: gevaarlijke 
klimaatverandering voorkomen

• Europees energiebeleid: CO2-neutraal 
energiesysteem tegen 2050

• Vlaamse energie- en klimaatactieplan: 400 extra 
windturbines

• Burgemeestersconvenant: -40% CO2-uitstoot 
tegen 2030

• Vermeden CO2-uitstoot Windturbine: 400 
kg/MWh



Waarom rechtstreekse participatie?

• De wind waait voor iedereen = gemeengoed

• Energietransitie wordt betaald door burgers

• Kans om burgers te betrekken bij 
energietransitie

• Gelijkere verdeling van lusten en lasten zorgt 
voor groter draagvlak

• Verankering van HE

• Stabielere elektriciteitsprijs



Bilzen - Historiek

1ste contact 
EP/BG

BG & EP vragen 
samenwerking 
met gemeente

25.08.2022
Definitieve 
vergunning

Opmaken MER en vergunningsaanvraag 
met Encon

23.12.2020
Provincie weigert 

vergunning

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Grondrechten

18.06.2021
Minister vergunt

Turbine 
draait!

RVVBGewest

13.07.2020
Indiening 

vergunningsaanvraag

28.05.2020
RvO met 

gemeente

10 jaar!



MER



Locatie



WT Kieleberg

Windturbine: Vestas V100

• Masthoogte 125m

• Rotordiameter 100m

• Vermogen 2 MW

• Productie: 5 miljoen kWh = 
Elektriciteitsverbruik van 1500 
gezinnen

• Vermeden CO2 uitstoot: 2000 ton = 
equivalent van 750.000 liter stookolie 



Taunusweg 50



Eikerweg 74



Oude Heidestraat 27



Weg naar Diepenbeek 31



Levering Elektriciteit



Elektriciteitsprijs

• Ecopower levert groene elektriciteit aan kostprijs

• Vanaf 1 januari 2023 geldt een aangepaste prijsformule per maand ipv all-in tarief

• Prijs van de groene burgerstroom 
• 50% vast => kosten voor eigen productie

• 50% variabel => aankoop aan “hoge” marktprijzen en verkoop aan “lage” marktprijzen

• Capaciteitstarief voor netbeheer

• Doorrekening heffingen, bijdragen, accijnzen, btw, …

• Het vast gedeelte zorgt ervoor dat de Ecopower prijs minder afhankelijk is van de 
marktschommelingen



Evolutie Ecopowerprijs



Evolutie Ecopowerprijs



Investeren via Bronsgroen
en voordelen voor coöperanten

(Bronsgroen cvba-so, Wouter Hermans)



Wie is Bronsgroen?
Het ontstaan
• Bilzen Energiek vzw

Gansbeek, Bilzen

• 2012: omvorming naar coöperatie met sociaal oogmerk



Wie is Bronsgroen?
Het ontstaan



De missie van Bronsgroen
Hernieuwbare energiecoöperatie met sociaal oogmerk
• Coöperatieve vennootschap (cvba)

met sociaal oogmerk (so)
• Samen werken aan duurzame energie
• Samen werken naar energietransitie
• Samen strijden tegen energie-armoede

• Bestuurd door uitsluitend (Lim)burgers
• Investeren in lokale hernieuwbare energieprojecten, zoals 

zon-, wind- en warmteprojecten



Waarom coöperant worden?

• Transparante en stabiele prijzen voor hernieuwbare energie 
via Ecopower
• Dividend
• Elektrisch autodelen via het CEDAN netwerk
• Maatschappelijke meerwaarde
• Energietransitie
• Sociaal oogmerk



Stroomlevering
Als klant van Ecopower 
cv

Vanaf 2 coöperatieve
aandelen of 250 euro



Autodelen
Coöperatieve elektrische 
deelmobiliteit

Stel zelf een locatie voor via 
deelauto.coop

../General/Presentaties/Events/deelauto.coop


Sociaal oogmerk
Samen tegen 
energiearmoede

Voorbeeld Dilsen-Stokkem



Hoe coöperant 
worden?

bronsgroen.be/intekenen



Q&A



01-02-2023 – Kieleberg, Bilzen

Bedankt!
Contact
kristel.sieprath@bronsgroen.be
0456/62.38.54


