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Hernieuwbare 
energiegemeenschappen als 
motor van de energietransitie



Waar gaat COME RES over? 
COME RES is een Horizon 2020-project dat tot doel heeft het aandeel van 
hernieuwbare energie in de elektriciteitssector te vergroten. Het project is 
gericht op het faciliteren van de ontwikkeling van hernieuwbare 
energiegemeenschappen en het ondersteunen van de uitvoering van 
faciliterende kaders voor hernieuwbare energiegemeenschappen. Dit wordt 
bereikt door te leren van regio’s waar de ontwikkeling van 
energiegemeenschappen al ver gevorderd is en door regio’s met het potentieel 
om energiegemeenschappen verder te ontwikkelen, te ondersteunen.

COME RES richt zich op verschillende socio-technische oplossingen, waaronder 
collectieve PV, wind, opslag, waterkracht en geïntegreerde oplossingen.

Wat zijn energiegemeenschappen?
Bij de huidige energietransitie gaat het niet alleen om een omschakeling van 
fossiele naar hernieuwbare energiebronnen, maar moeten we ook opnieuw 
nadenken over de wijze waarop energie wordt geproduceerd en 
getransporteerd. Naast de traditionele gecentraliseerde distributie, waarbij 
elektriciteit in grote centrales wordt opgewekt en naar de eindgebruiker wordt 
getransporteerd, winnen lokale, hernieuwbare energiegemeenschappen aan 
belang en hebben zij een enorm potentieel in ons toekomstig energiesysteem. 
Zij organiseren collectieve energieacties rond open, 
democratische participatie en governance, en 
genereren zo tastbare voordelen 
voor de lokale gemeenschap. 
(zie definities in REDII an IEMD)

https://ec.europa.eu/jrc/en/jec/renewable-energy-recast-2030-red-ii
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0944


COME RES is actief in regio’s in 9 Europese landen: 

→  Limburg, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant in België,
→  Thüringen en Sleeswijk-Holstein in Duitsland, 
→  Apulië en Piëmont in Italië, 
→  Noord-Brabant, Zeeland, Rijsenhout, Etten-Leur en Woerden in Nederland,
→  Warmia-Masurië, Neder-Silezië en Pommeren in Polen, 
→  Noordelijke regio en Lissabon in Portugal, 
→  de Balearen en Canarische Eilanden, Valancia en Catalonië in Spanje, 
→  alsook Noorwegen en Letland. 

In elk van deze landen brengen de COME RES partners belanghebbenden samen in 
Stakeholder Desks om mogelijke oplossingen te bespreken die de bestaande 
barrières voor de ontwikkeling van energiegemeenschappen kunnen opheffen. 
Deze Stakeholder Desks kunnen beschouwd worden als informele fora waar alle 
relevante organisaties, actoren en marktspelers van de specifieke doelregio’s en 
daarbuiten met elkaar in dialoog kunnen gaan. 

De Stakeholder Desk voeren ook activiteiten uit op nationaal en regionaal niveau om 
de transpositie en implementatie van het zogenaamd “ondersteunend kader” voor 
hernieuwbare energie gemeenschappen te verbeteren, 
zoals ook voorzien binnen de Europese 
Hernieuwbare Energie Richtlijn (RED II).
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