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Energietransitie -> gebruikers aanzetten tot 
REG, HE en RNG

 Individuele actie 
• bewuste consumenten
• geïnformeerde 

consumenten
• gegoede consumenten
• prijsprikkels 
• Mattheus- en rebound-

effecten
• first moovers + trickle down

Collectieve actie
• kern van geëngageerde burgers
• mobiliserend
• aandacht voor systeemniveau
• mede-eigenaarschap in proces 

van energietransitie
• sociale inclusie
• schaalvoordelen 



Energienetten = ruggengraat van een 
(collectief) energiesysteem op HE 

 geografische spreiding van wind en zonne-energie
 koppeling van elektriciteit, warmte en gas
 net = publieke ruimte waar vraag en aanbod op elkaar worden 

afgestemd 
 netbeheer = publieke dienstverlening ten dienste van gebruikers 

> gebruikerswaarde moet primeren op aandeelhouderswaarde
 transparantie, betrokkenheid, vertrouwen … zijn verwaarloosde 

succesfactoren voor RNG
 belang van rechtvaardige tarieven
 Gevaar voor afkoppeling 
 decentrale productie + decentrale opslag + flexibele (lage) vraag > 

energienet als verzekering (premie) … of …



Liberalisering energiemarkt > 
keuzevrijheid beperkt tot individuele oplossingen 

 primaat van de vrije leverancierskeuze via de aparte 
aansluiting

 reglementering afgesteld op de individuele consument
 burgers wordt de vrijheid ontnomen om zich collectief, via 

privé-net, aan te sluiten op distributienet >< industriële sites
 gelijktijdigheid individuele acties (WP, PV, El.mobiliteit,…) > 

gevaar voor netcongestie en/of bevoorradingszekerheid



Op systeemniveau is collectieve aanpak vaak 
efficiënter
 Samenwerking  op wijkniveau: collectieve batterij, regeling transformator, 

warmtenet met grote warmtebuffers, wkk, PV Oost-West, vraagsturing, …
> efficiëntere afstemming van vraag en aanbod op lokaal niveau 
> ontlasting van het distributienet + vermindering piekvraag in de winter 
> minder koper/aluminium in de grond + kleinere strategische reserve 
> efficiënter investeringsbeleid in netten en productiecapaciteit

 Discussie over verdelingseffecten:
• gebruikers op LS versus MS en HS
• Binnen LS: prosumenten versus individuele consumenten
• microgrids versus publiek net

 Collectieve oplossingen creëren ook sociaal kapitaal. 
 Het mede-eigenaarschap als compensatie voor de onrechtvaardige 

energietarieven


