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Ecopower komt weernaar u toe
met zes Energiecafés

Al wie interesse heeft in het reilen
en zeilen van Ecopower is welkom.
Breng gerust uw buren of familie
mee.

W e l ko m

en kennismaking

De agenda is op alle
locaties hetzelfde.
Start telkens om
19.00u, einde uiterlijk
om 22.00u. Vooraf
inschrijven is niet
nodig. We boekten
grotere zalen dan
vorig
jaar.

Voorstelling van MijnEcopower		

MijnEcopower wordt het nieuwe platform van Ecopower waarop alle klanten informatie over hun
groene stroom en groene warmte kunnen raadplegen. Allemaal te vinden via de nieuwe website
in de nieuwe huisstijl.
Toekomstoefening		

Ecopower denkt na over de toekomst. We verzamelen ideeën en verwachtingen in een interactieve
sessie. We kijken ruim, toekomstgericht naar de
hele samenleving. Welke principes blijven de kern
van Ecopower in een veranderende wereld? Waar
liggen kansen om onze werking uit te breiden en te
vernieuwen? Warm uw schrijfhand alvast op.

Energiecafés 2019, 19.00u

Pauze

Donderdag 17 oktober, Lommel
De Soeverein, Sportveldenstraat 10

Citizen energy communities 		

Woensdag 23 oktober, Keerbergen
GC Den Bussel, Haachtsebaan 54

Voor het eerst plaatst Europa de burgers centraal
in de energietransitie. Europa gaat voluit voor
energiegemeenschappen gedreven door burgers!
Een uitgelezen kans voor Ecopower waar we graag
gebruik van maken. Geeft u mee nieuwe impulsen
voor hernieuwbare-energieprojecten?
De Digitale meter				

Een update over de digitale meter nodig? Er verandert op korte termijn niet veel, maar toch blijft
het een hot item. We geven een korte stand van
zaken en u kunt vragen stellen.

Vrijdag 25 oktober, De Pinte
Ontmoetingscentrum Polderbos, Polderbos 20
Dinsdag 29 oktober, Brugge
Cultuurcentrum, Magdalenastraat 27
Woensdag 30 oktober, Mortsel
Kaleidoscoop, Molenstraat 50
Dinsdag 5 november, bij u thuis om 20.00u!
Om in te schrijven voor het online Energiecafé
moet u zich aanmelden via www.ecopower.be/
online-energiecafe.

Een nieuwe wind
de burgerwind

De energietransitie is onomkeerbaar. Van fossiel en nucleair naar
hernieuwbaar, van centraal naar
decentraal - en wat ons als REScoop
betreft: van grote concerns naar ons
allemaal. Naar de burgers.

goe de a rgu me n t e n

Hernieuwbare energie wordt in ons land ondersteund
met groenestroomcertificaten. Die worden voor
90% doorgerekend aan laagspanningsklanten. Dat
zijn gewone huishoudens zoals u en ik en kleine
bedrijfjes, zeg maar: het verzekeringskantoor op
de hoek. Dat terwijl die laagspanningsklanten maar
25% van de elektriciteit verbruiken.
De rest wordt verbruikt door vooral de hele grote
bedrijven en ook door middenspanningsklanten.
Dat geldt ruwweg in heel Europa: een oneerlijke
lastenverdeling tussen de burger-belastingbetaler
en de bedrijven-beleggers.

rechtstreekse lokale participatie moet worden
aangeboden.
Die trend zet zich ook door op bedrijfsniveau. Voor
steeds meer projecten worden burgercoöperaties
aangesproken voor hun specifieke inbreng.
Recent vaardigde de Europese Unie nieuwe regelgeving uit. De EU pleit daarin voor renewable energy
communities en citizen energy communities waarin
de burger een rol als mede-eigenaar krijgt in onze
energievoorzieningen. We mogen verwachten dat
Vlaanderen niet onderdoet voor Nederland en voor
heel wat gemeenten. En dat de Vlaamse regelgeving
de EU-directieven volwaardig invult voor de burgers.

r a i n b o w wa r r i o r
Op 7 oktober zijn REScoop Vlaanderen en REScoop.eu te gast op de Rainbow
Warrior in Antwerpen. Met persoonlijke, professionele en politieke getuigenissen vragen we aan alle bewindvoerders aandacht voor de centrale
rol van de burger in de energietransitie. Geef de burger eigenaarschap
en neem rechtstreekse partipatie op als criterium in alle consessies voor
windprojecten. En reduceer ons niet langer tot consument of investeerder.
Alles over dit evenement: www.ecopower.be/rainbow-warrior

Als burgers bijna 90% van de rendabiliteit van alle
investeringen in hernieuwbare energie garanderen,
dan is het maar logisch dat zij ook in de lusten delen
en mede-eigenaar zijn van onze on- en offshoreenergieproductie. Dat is nu in Vlaanderen niet het
geval. Amper 4% van de windenergie is in handen
van burgercoöperaties – we noemen ze REScoops.
Ge m e e n t e n ge v e n h e t voor be e l d

Daarom vinden Ecopower en REScoop Vlaanderen
dat projectontwikkelaars hun projecten ten minste
voor 50% moeten delen met de burgers. Heel wat
gemeenten formuleren dit nu als eis voor projecten
op hun grondgebied (zoals Laarne, Leuven, Torhout,
Diest, Tienen…). In Oost-Vlaanderen is er een provincieraadsbesluit dat 20% van de projecten voor
burgers claimt. In Wallonië vraagt het cadre de
référence, de aanbeveling van de Waalse regering, aan alle projectontwikkelaars dat ze 24,99%
aanbieden aan de burgers en evenveel aan de
gemeenten. In Nederland ligt in het Klimaatakkoord
vast dat 50% van alle windprojecten op land voor
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IJzers in het vuur

Ecopower werkt voortdurend aan nieuwe projecten,
met wisselend succes en variabele snelheid. In de
loop van het proces zijn er altijd informatiemomenten.
Coöperanten die op de hoogte willen blijven van Ecopower-nieuws in hun buurt, kunnen zich inschrijven op
www.ecopower.be/nieuwsbrief.

Schelle

Vorselaar-Lille

Circulair Zuid
In Antwerpen Zuid ontwikkelt Ecopower in het
kader van het EU-project Circulair Zuid een
buurtenergiegroep. Er gebeuren investeringen in
coöperatieve zonnepanelen en batterijen voor de
wijk. Zo testen we nieuwe mogelijkheden. De groep
komt af en toe samen tijdens buurtenergiecafés en
werkt ook aan elektrische deelmobiliteit.

In het noorden van Vorselaar en ten zuiden van de E34
is een project gepland van een zeven windturbines,
waarvan twee voor Ecopower. Het project werd op 19
en 26 september voorgesteld op een informatieavond
in beide gemeenten. Als u dit leest, is het openbaar
onderzoek al afgerond. Ten vroegste in 2021 operationeel.

Voor twee windturbines leverde minister Koen Van
den Heuvel een omgevingsvergunning af, in beroep.
De informatieavond daarvoor dateert al van een
jaar geleden, van 19 juni 2018.

Lille-Vosselaar
Verderop langs de E34 zijn er nog plannen voor een
park met negen windturbines, ontwikkeld samen
met Aspiravi en ENGIE. Vier daarvan zouden in
burgerhanden komen. Het gemeenschappelijk
opgemaakt Milieu-effectenrapport is klaar. Het
openbaar onderzoek startte op 1 september, op 17
september was er een informatiemoment.

Lanaken
In Lanaken werd een aanvraag ingediend voor twee
windturbines. Op 28 april was er een informatienamiddag, met vlaai. De vergunningsaanvraag loopt.

Ecopower is lid geworden van de coöperatie
NewB. NewB wil ‘bouwen aan een
coöperatieve, participatieve, professionele
bank die zijn sociale en ecologische
verantwoordelijkheid neemt’.

Bestel uw pellets of briketten voor het koud wordt

We gaven op 1 september de aftrap van het nieuwe stookseizoen. Dat
betekent uiteraard niet dat u moet beginnen stoken, wel dat u niet mag
vergeten op tijd uw voorraad aan te vullen. De standaard leveringstermijn
bij Ecopower is maximaal dertig dagen na ontvangst van uw betaling.
We bieden voor pellets in zakjes en voor de briketten ook de optie snelle
levering aan (uiterlijk drie werkdagen na betaling) maar die is duurder.
Bestel daarom op tijd.
We hebben intussen een nieuwe voorraad briketten opgebouwd. Ze zijn
weer te koop in de webshop.
Goed om weten: we blijven bij Ecopower inzetten op duurzaamheid én
kwaliteit. Onze briketten zijn nog steeds de enige Belgische briketten met
ENplus A1-kwaliteitscertificaat. Ook voor de pellets werd ons ENplus
A1-certificaat na een audit in juni vernieuwd.
Bestellen kan in de Ecopower-webshop via www.ecopower.be/shop.
Koopt u graag bij een handelaar in uw buurt?
Kijk op www.ecopower.be/verkooppunten.
Meer informatie over onze groene warmte leest u op
www.ecopower.be/groenewarmte.
Krijgt u graag de digitale nieuwsbrief groene warmte?
Schrijf in via www.ecopower.be/nieuwsbrief.

Prijzen Ecopower pellets
Prijzen

1 pallet

2 palletten

Basis

284

279

274

269

Coöperanten

272

267

262

257

Partners

275

270

265

260

Levering/pallet

3 palletten 4 of meer

Gewoon

Snel

Vlaanderen

15

25

Wallonië

22

32

Nederland

39

49

Prijzen Ecopower briketten
Prijzen

1 pallet

2 palletten

Basis

324

319

314

309

Coöperanten

312

307

302

297

Partners

315

310

305

300

Levering/pallet
Alleen in Vlaanderen

3 palletten 4 of meer

Gewoon

Snel

15

25

Prijzen in euro. Coöperanten
van Ecopower en andere
REScoops en leden van
onze partnerorganisaties
(Gezinsbond, KWB, OKRA en
EBEM) krijgen korting.

Vacatures
Samen met het draagvlak voor hernieuwbare energie groeit
ook Ecopower. Er zijn drie vacatures. Iets voor u? We kijken uit
naar uw sollicitatie. Niets voor u? Vertel het verder. Alle details
op www.ecopower.be/vacatures.
• Een communicatietalent 				
Berchem, vervanging
• Een projectingenieur warmtenetten			
Berchem, onbepaalde duur
• Een productie-ingenieur voor de pelletfabriek		
Ham, onbepaalde duur

V.U.: Realinde Baeten, Posthoflei 3 bus 3, 2600 Berchem | Druk: De Wrikker cvba — 100% recyclagepapier met vegetale inkten
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