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Ecco creëert nieuwe  
lokale energiegemeen-

schapscoöperaties

Kom bij ons ECCO  
Accelerator Network

www.nweurope.eu/ecco
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Wat houdt het ECCO-project 
precies in?

Beleidsmakers willen inzetten op Hernieuwbare Energie 
(HE) om hun targets op vlak van reductie van broeikasgas-
sen te halen. Op dit moment richten ze zich echter vaak 
nog uitsluitend op de gevestigde energieproducenten om 
hun doelstellingen te realiseren. Deze traditionele spel-
ers zijn wel steeds meer geïnteresseerd in HE, maar staan 
niet te springen om de sociaaleconomische voordelen te 
delen met de betrokken lokale gemeenschappen. Daar-
door blijft de publieke tegenkanting (NIMBY) groeien en 
is er onvoldoende markt voor HE. Zonder de juiste steun 
van de lokale gemeenschappen en een eerlijke verdeling 
van de lasten en voordelen zou de energieomschakeling 
kunnen vastlopen nog voor die goed en wel gestart is.
HE maakt gedecentraliseerde productie en levering van 
energie en het betrekken van lokale gemeenschappen 
mogelijk. De Bio-Energie Dörfer in Duitsland zijn daar het 
beste bewijs van: actief de lokale gemeenschappen be-

We beginnen bottom-up met de gecombineerde er-
varing en best practices van 9 bestaande ECCO’s.

•  Het transnationale werk van deze pilots doet 
dienst als ‘baken’ voor ons tijdens het project.

•  Met ons werk willen we beleidsmakers en moge- 
lijke ECCO’s inspireren.

•  We gaan proberen 50 nieuwe ECCO’s te enga- 
geren tijdens het project.

•  Elke ECCO zal gemiddeld minstens 600 MWh HE 
produceren, waardoor de uitstoot van broei-
kasgassen met in totaal 7.500 ton per jaar  
gereduceerd wordt.

•  We gaan het Accelerator Network (AN) uitbouw-
en, een transnationale organisatiestructuur die 
garandeert dat de ECCO-ondersteunende activi-
teiten blijven bestaan na afloop van het project.

•  We gaan samenwerken met REScoop, de  
Europese Federatie van hernieuwbare-energie- 
coöperaties om het AN verder te ondersteunen 
na afloop van het project.

•  Het AN zal kunnen blijven proberen individuele 
lokale energiegemeenschappen te engageren. 
Dit resulteert na 10 jaar in 500 extra ECCO’s, 
waardoor de totale reductie van broeikasgassen 
dankzij het ECCO-project groeit tot 150.000 ton 
per jaar.

www.nweurope.eu/ecco

trekken in hun HE-productie is een haalbare manier om 
de falende HE-markt aan te passen en tegelijk de lokale 
dynamiek te verbeteren. Vooral in landelijke gebieden 
en bij landbouwers zijn de fysieke en sociale hulpbron-
nen aanwezig die nodig zijn voor een gedecentraliseerde, 
gemeenschapsgebaseerde benadering om HE aan te bie- 
den. Nieuwe lokale initiatieven in andere Europese strek-
en stoten echter vaak op belemmeringen. Er is een gebrek 
aan adequate kennis (over financiën, technologie, mar-
keting en management) en aan publieke steun van lokale 
overheden. Betrouwbare HE-leveranciers worden blijft 
een zware strijd voor lokale gemeenschappen. Daarom 
hebben talrijke beleidsmakers aangegeven dat een effec-
tieve uitwisseling van kennis en ervaring noodzakelijk is 
om de HE-transitie te bespoedigen.
Ons doel is de groei van de lokale energiegemeenschap-
scoöperaties (ECCO’s) te versnellen, zowel qua doel- 
treffendheid als qua aantal. Dit willen we bereiken door  
ECCO’s bijeen te brengen en in verbinding te brengen 
met relevante kennisbronnen van over heel Noordwest- 
Europa om het hoofd te bieden aan de belemmeringen 
die ze op dit moment ondervinden. Bovendien willen we 
beleidsmakers en gemeenschappen inspireren tot het 
opstarten van hun eigen ECCO’s en vervolgens zullen we 
hen helpen met hun opstart en ontwikkelingsprocessen. 
Door het bedenken en ontwikkelen van een transnatio-
naal onderling verbonden Accelerator Network (AN), 
bouwen we samen de organisatiestructuur zodat deze 
ondersteunende activiteiten blijven bestaan na afloop 
van het project. Door samen te werken, met de financiële 
steun van het Interreg-Programma voor Noordwest-Euro-
pa, hopen we het huidige speelveld op het vlak van ener-
gielevering ten gunste van lokale gemeenschappen aan 
te passen. Het grote aantal beleidsmakers en organisa-
ties dat zich al opgegeven heeft als geassocieerde partner 
voor dit project wordt gezien als een eerste bevestiging 
van hun engagement voor de resultaten die we samen 
willen behalen.       


