
                  

 
 

 

 

Tot 445 miljoen euro voor burgerparticipatie op zee 

DE TIJD, DAVID ADRIAEN - 10 augustus 2022 

 

De energiecoöperatie SeaCoop wil de komende jaren een belang van 20 procent verwerven in 
alle nieuw te bouwen windparken op zee. De initiatiefnemers rekenen erop dat ze tot 445 
miljoen euro kunnen ophalen bij Belgische coöperanten. 

‘De gezinnen zijn in België goed voor ongeveer 20 procent van het elektriciteitsverbruik. 
Burgers hebben dan ook recht op zo procent van de stroom uit de Noordzee’, zegt Tom 
Willems, de voorzitter van SeaCoop, een nieuwe coöperatie voor burgerparticipatie in 
offshorewind. 

SeaCoop wil een belangrijke rol spelen in de Prinses Elisabeth-zone, de nieuwe, tweede zone 
die door de federale regering gereserveerd is voor windenergie. De verwachting is dat 
toewijzingsprocedure voor het eerste deel al eind volgend jaar wordt opgestart, de rest zou 
twee jaar later volgen. Als de Ventilus-hoogspanningslijn er tijdig komt, zouden die parken nog 
voor 2029 Stroom leveren. 

Als SeaCoop erin slaagt in alle windparken van de Prinses Elisabeth-zone een aandeel van 20 
procent te verwerven moet 445 miljoen euro kapitaal gemobiliseerd worden bij burgers. Voor 
de eerste fase gaat het om 8o miljoen euro. 

SeaCoop is een initiatief van 33 Belgische lokale energiecoöperaties, die samen goed zijn voor 
bijna 100.000 leden. Het zijn allemaal Rescoops, coöperaties die niet louter investeren in 
energie voor een financieel rendement, maar die de leden ook voordelen willen bieden door 
groene stroom uit eigen projecten te leveren of andere energiediensten aanbieden, legt 
Willems uit. 

SeaCoop zal zelf geen windparken ontwikkelen, maar wil zich aansluiten bij consortia die 
meedingen naar de windconcessies. Daarover lopen al aftastende gesprekken met Belgische 
spelers, maar SeaCoop wil evengoed met buitenlandse spelers of grote energiebedrijven in zee 
gaan. Of het zich wil binden aan één partij of aan verschillende consortia zal deelnemen, is nog 
niet duidelijk. 

Marktspelers kunnen wel interesse hebben om met SeaCoop in zee te gaan. Burgerparticipatie 
kan mogelijk extra punten opleveren in de aanbestedingsprocedure die minister van Energie 
Tinne Van der Straeten (Groen) aan het uitwerken is. 



                  

 
 

De essentie 

 33 energiecoöperaties hebben zich verenigd in SeaCoop om een rol te kunnen spelen in 
nieuwe windparken op de Noordzee. 

 Ze hopen via deelname aan consortia 20 procent van de parken in de wacht te slepen 
en de stroom daarvan te gebruiken voor levering aan gezinnen. 

 Daarvoor is tot 445 miljoen euro nieuw kapitaal nodig, een ongezien hoog bedrag voor 
de coöperaties. 

 Vorig jaar zette de federale regering al de deur open voor investeringen in offshorewind door 
energiegemeenschappen. Zulke energiegemeenschappen van burgers, verenigingen, KMO's of 
gemeenten zouden dan ook stroom uit die windparken kunnen afnemen. 

  

SeaCoop mikt concreet op een model van een coöperatief stroomafnamecontract op lange 
termijn (PPA). Daardoor zouden de coöperaties hun leden stabielere prijzen voor groene 
stroom kunnen aanbieden. Dergelijke PPA-constructies zijn de jongste jaren een populair 
mechanisme, waarmee grote bedrijven als Ineos, BASF of Umicore hun stroombevoorrading 
voor 10 tot 15 jaar vastklikken. 

  

Grote ambitite 

De ambitie van die coöperaties is opmerkelijk groot. De 445 miljoen euro is een veelvoud van 
wat die coöperaties tot dusver hebben opgehaald en geïnvesteerd. Alle 41 Belgische Rescoops - 
waarvan er dus maar 33 meedoen aan SeaCoop - hadden eind 2021 samen 112 miljoen euro 
kapitaal. En Colruyt had grote moeite om miljoenen op te halen voor zijn coöperatie North Sea 
Wind, die leningen verstrekte aan zeewindparken. 

Toch verwachten alle deelnemende coöperaties dat ze de komende jaren minstens 5 miljoen 
euro kunnen ophalen bij hun leden. Ecopower, de oudste en met 65.000 coöperanten de 
grootste, mikt zelfs op 200 miljoen euro, zegt Willems, die tevens projectverantwoordelijke is 
bij Ecopower. 

Ecopower is in tijden van hoge energieprijzen populair met zijn aanbod van groene stroom uit 
eigen productiemiddelen tegen stabiele prijzen. Te populair zelfs, zodat het klanten moet 
weigeren omdat de eigen productie niet snel genoeg kan volgen. Windenergie op land is een 
moeilijke zaak omdat de vele interessante locaties al gereserveerd zijn en dossiers jaren 
kunnen aanslepen door vergunningsperikelen. 



                  

 
 

'Als er een businessmodel voorligt, is het kapitaal snel opgehaald', zegt Willems. Hij verwijst 
naar de coöperatie Beauvent, die geregeld een kapitaaloproep van 0,7 of 4 miljoen euro doet. 
'Die is in een of twee dagen tijd volstort.' 

Maar wat als al die coöperaties op hetzelfde moment geld ophalen voor investeringen in 
offshorewind? Mogelijk overlapt het doelpubliek. 'Burgers zullen kiezen welke coöperatie het 
best bij hen past. Er zijn grote verschillen in activiteiten en lokale dienstverlening zoals advies 
of mobiliteitsdiensten', zegt Willems. 

Voor de coöperaties is groei minder cruciaal dan voor commerciële ondernemingen, maar de 
Rescoops staan wel te trappelen om mee te spelen in offshorewind om de energietransitie te 
versnellen. 'Meer offshorewind draagt er niet alleen toe bij dat minder gas in 
elektriciteitscentrales verbrand wordt, maar zet burgers ook aan om te elektrificeren. 
Overstappen op verwarming met een warmtepomp of elektrische mobiliteit leidt dan tot extra 
CO2-besparing’. 
 


