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Webinar: 
Hoe werkt het?

••• Futureproofed 

Je wilt iets zeggen:

Klik op “hand opsteken”

Of nog beter:  
Stel een vraag

Benieuwd naar de andere deelnemers?

https://www.dropbox.com/s/d30kgc3n5edll5x/De%20kracht%20van%20energieco%C3%B6peraties%20-%20Registrants.xlsx?dl=0


Programma

••• Futureproofed 

REScoop Vlaanderen (Jan de Pauw - bestuurder)

Pajopower (Patrick Swyngedouw - voorzitter)

• Energiecoöperaties en gemeenten zijn bondgenoten voor  behalen 
klimaatdoelstellingen 

• Toelichting voorbeeld uit Eeklo en Provincie Oost-Vlaanderen

• Ervaring vanuit coöperatie Pajopower 
• Toelichting cases over over relighting en zon & windenergie 
• Burgerparticipatie standaard mee in beleid
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REScoop aan het woord
Jan De Pauw (bestuurder)
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Pajopower aan het woord
Patrick Swyngedouw (voorzitter)



Patrick Swyngedouw 
voorzitter PajoPower cvba 

so

Agenda 
• wie zijn we? 
• projecten 
 -straatverlichting 
 -zonnepanelen 
 -windmolens



PajoPower cvba so: wie???

Burgercoöperatie 
• Lokaal: Pajottenland en Zennevallei 
• Energieprojecten 
• Sociaal oogmerk 
• ICA principes



StraatverlichtingStraatverlichting



Relighting Halle: wat?

Δ openbare verlichting 
• Proefproject 

Beperkte schaal: 4 invalswegen v/d stad 

• Natrium ! LED lampen 

• Kwaliteit licht ↗, -50% elektriciteit 

• Economisch rendabel 
• Financieel voordeel voor stad Halle 

• Verdienmodel voor coöp



Relighting Halle: waarom?
• Burgemeestersconvenant 
• Burger mee in het bad 

Klimaatdoelstelling = politiek samen met burgers 

• Laagdrempelig 
Realiseerbaar  -op korte termijn 
                          -in fases 
Weinig of geen weerstand bij publieke opinie 

• Investering & opbrengsten blijven lokaal 
• Sociaal weefsel versterken 



Relighting Halle: hoe?

• Lokaal 
Betrokkenheid ↗ 

• Burger mee in het bad 
Mee investeren: “adopteer je straatlamp” 
Mee genieten van het voordeel



Adopteer je straatlamp

campagnebeeld



Relighting Halle: knelpunten
• Juridisch vacuüm 
• Eigenaarschap armaturen 
• Coöperatie = 3de partij 
• Taakverdeling 
• Geen voorbeeld offerte / aanbesteding / bestek 
• Lokaal !  wet op overheidsopdrachten 
• Licht dimmen / doven  
• inspraak burgers 
• burger benefit bij zuinige lighting  
• Extra dimensie: Circulaire economie



Relighting in de toekomst: LaaS

stad  
gemeente

As Is To Be

stad  
gemeente

Light as a Service (LaaS) 



LaaS service model

• Stad / gemeente  
• Service consumer 
• Koopt licht 
• Service provider  
• Verkoopt licht



LaaS: voordelen
• Stad / gemeente is ontzorgd 

• Business model stimuleert: 

• Energie efficiënte armaturen  
! meten is weten 

• Circulaire economie 
 Duurzame armaturen  

= modulair 

 Defecte onderdelen herstellen  
                                     vervangen 

 = lokaal! 



LaaS: uitdagingen
• Hoe burger betrekken? 
• Financiële participatie  
• Inspraak (# lumen, wanneer licht, dimmen, ...) 



LaaS & burgerparticipatie: aanpak

• Programma Innovatieve Overheidsopdrachten 
(PIO) 

• Project:   “Gedragen duurzaam 
straatlicht” 

• Indiener:  Stad Halle



PIO “Gedragen duurzaam straatlicht”

Doel:  
Dienstencontract uitwerken voor de aankoop 

van  
straatlicht volgens de principes van circulaire 
economie.  
Daarbij wordt gebruik gemaakt van lokaal 
geproduceerde energie, gedragen en mee 
gefinancierd via burgerparticipatie.



PIO “Gedragen duurzaam straatlicht”
Trekker:  

Stad Halle  

Stakeholders: 

Agentschap Vlaanderen 

Vlaams minister van Energie: Bart Tommelein 

Vlaams EnergieBedrijf NV (VEB)  

Participatiemaatschappij Vlaanderen NV (PMV) 

Renewable Energy Sources cooperatives 
(REScoop Vlaanderen & REScoop EU )  

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) 

i-Cleantech Vlaanderen



PIO “Gedragen duurzaam straatlicht”

Timing project:  
 2018 - 2019 
Ambitie:  
 Dit dienstencontract uitrollen in de Vlaamse 

steden en gemeenten, teneinde bij te dragen 
tot het behalen van de klimaatambities 2030 – 
2050.



Relighting: Conclusie
• Relighting 
• Ecologisch zinvol 
• Economisch zinvol 
• Huidig model openbare verlichting = dood 
• Toekomst = Gedragen duurzaam straatlicht 
• LaaS met burgerparticipatie: 

CILaaS: Citizens Invest in Light as a Service 
• In 2020 klaar om uit te rollen



2020: CILaaS



Zonnepanelen

Photo Voltaïsche 
zonnepanelen



Patrick Swyngedouw 
voorzitter PajoPower cvba 
so

Raamovereenkomst  
voor de scholen van  

Katholiek Onderwijs Vlaanderen



windmolens



Wind: as is
• Geschikte locaties  

 via “recht van opstal”  
 onder contract met privé  
 non disclosure clausule 

• Lokale weerstand: NIMBY 
 lusten: geprivatiseerd 
 lasten: gecollectiveerd



Wind: to be
• Burgers betrekken  

vb. gemeenteraadsbesluit Laarne



Patrick Swyngedouw 
voorzitter PajoPower cvba 

so 
www.pajopower.be 
info@pajopower.be

http://www.pajopower.be/
mailto:info@pajopower.be
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Vragen?



Vragen of opmerkingen achteraf? 
Stel ze via de tool         of onze website  
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Intercom chat 
(FP <> gemeente)

Slack chat 
(gemeente <> gemeente)

https://futureproofedcities.slack.com 

Community discussies 
(gemeente <> gemeente)

Community acties en 
maatregelen delen 

(gemeente <> gemeente)

http://app.futureproofed.com
http://cities.futureproofed.com
https://futureproofedcities.slack.com


Bedankt!

••• Futureproofed 

Volg onze webinars op cities.futureproofed.be/webinars

http://cities.futureproofed.be/webinars

