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Uitnodiging
Het aantal initiatieven van burgers en boeren om samen lokaal duurzame energie op te wekken stijgt langzaam maar zeker. 
Toch wordt het opstarten van een energiecoöperatie om in de lokale energiebehoefte te voorzien nog steeds niet als een-
voudig of voor de hand liggend bestempeld. Het Europese samenwerkingsproject ECCO biedt daar een oplossing voor. 
Ervaren voorlopers in Noordwest Europa delen kennis en kunde en stellen hun bewezen business cases beschikbaar aan 
nieuwe zusterorganisaties. Samen bouwen ze zo aan het netwerk voor versnelde uitrol.

Elke ECCO projectpartner wordt uitgedaagd om enkele nieuwe initiatiefnemers mee te brengen naar deze tweede interna-
tionale ECCO-bijeenkomst voor het opdoen van inspiratie en kennis. Ook aanvullende bijdragen of suggesties in de uitwerk-
ing van het hieronder geschetste programma zijn van harte welkom. Daarmee kan het ECCO-netwerk snel groeien en flink 
bijdragen aan onze Europese energie- en klimaatdoelen. 

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze internationale bijeenkomst te Lochem en actief bij te dragen aan 
workshops, masterclasses, excursies en debatten. Dat geldt voor zowel lokale initiatiefnemers, als ook voor bestuurders van 
overheden en vertegenwoordigers van kenniscentra en koepelorganisaties die de energietransitie in de eigen regio op gang 
willen brengen. LochemEnergie heeft een intensief programma in voorbereiding waarbij het uitwisselen van praktische  
kennis en ervaring en de vorming van nieuwe samenwerkingsverbanden centraal staan. 

Tonnie Tekelenburg, ECCO-projectleider LochemEnergie
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Programma indeling 13-14-15 november 2018
Op de eerste dag biedt LochemEnergie en haar lokale partners excursies aan in combinatie met masterclasses over diverse 
onderwerpen. U krijgt een indruk van de verschillende zaken waar we hier in de praktijk mee bezig zijn, zoals windenergie, 
waterkracht, zonneparken, elektrische deelauto’s en de inzet van biomassa. Op de tweede dag hebben we een conferentie-
programma met gerenommeerde key-note speakers, een quizz, speed-dating op Europees niveau en een bonte verzameling 
workshops. Op de derde dag draaien we de rollen om en worden onze (inter)nationale deelnemers om hulp gevraagd op een 
aantal probleemgebieden in de regio Lochem.

DINSDAG 13 NOVEMBER MIDDAG   Excursies 
 AVOND Masterclasses in aansluiting op de excursies

WOENSDAG 14 NOVEMBER OCHTEND Plenaire conferentie met inspirerende key-note sprekers,  
 MIDDAG Break out workshops, speed dating en informatiemarkt

DONDERDAG 15 NOVEMBER OCHTEND Flying experts /(inter)nationale deelnemers bieden hun kennis  
  en ervaring aan op probleemgebieden in regio Lochem 
 MIDDAG ECCO projectvergaderingen over management, communicatie  
  en werkpakketten (basecamp experiences) 
De voertaal van de sessies is Engels. Voor zover mogelijk zullen wij vertaal-buddys inzetten. 
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Dag 1 - Excursies en Masterclasses
Om 13.00 uur start het programma met excursies naar interessante technische installaties en ECCO partners, voor een 
actieve uitwisseling van kennis en ervaring.

Rond 18.00 uur wordt een maaltijd aangeboden en aansluitend start een Masterclass over het onderwerp van je excursie. 
LochemEnergie biedt de volgende gecombineerde excursies en masterclasses aan: 

 1. Zonneparken   

 2.  Windenergie  

 3.  Waterkracht

 4.  Biomassa

 5.  Elektrische (deel)auto’s

 6.  Energiebesparing    
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Dag 2 - Conferentie in gemeentehuis 
9.00 - 12.30  PLENAIRE CONFERENTIE MET INSPIRERENDE KEY NOTE SPREKERS

• Historie, ontwikkeling en stand van zaken energiecoöperaties in Nederland.   
• Governance van de energie transitie met voorbeelden uit de Nationale en Gelderse  
 en Brabantse energie-akkoorden en samenwerking met lokale overheden. 
• Quiz over de kansen van ECCO’s in de energie transitie met uitreiking van 1e ECCO award. 
• Historie agrarische coöperaties en de rol van nieuwe coöperaties  in de versnelling van de energie transitie.   
• Tonnie Tekelenburg interviewt vier deelnemers over nut en noodzaak van ECCO’s. 

13.30 - 16.00 BREAK OUT WORKSHOPS, SPEED DATING EN INFORMATIEMARKT 
Workshops over transversale thema’s ter ondersteuning van ECCO-business modellen:
• Het belang van een goede relatie met overheden
• Het belang van visualiseringstechnieken bij het gesprek met omwonenden
• Het gezamenlijk gesprek over ondernemerschap van boeren en burgers
• Joining the international ECCO-netwerk: het creeëren van een aantrekkelij perspectief voor starters

16.00  ECCO-NETWERKBORREL 
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Dag 3 - Hulp van Flying Experts
Voor het ochtendprogramma (9.00 - 11.30 uur) heeft LochemEnergie een aantal thema’s geselecteerd waar onze lokale partners 
zelf nog volop mee worstelen. Wij nodigen de deelnemers graag uit om zich aan te melden voor het team van ‘Flying Expert’. 
Door kennis en ervaring samen te delen verwachten we in Lochem e.o. sneller verdere stappen te kunnen gaan zetten in de 
energietransitie. De volgende thema’s spelen hier op dit moment: 

 1. Verduurzamen van industrieterreinen? In Lochem vindt overleg plaats tussen ondernemers en de 
  overheid in het kader van “de groene fabriek”. De hamvraag is hoe georganiseerde burger en boeren
  kunnen aanhaken op lokale opwek van duurzame energie, restwarmte, delen van e-auto’s etc.
 2. Strategie en methodologische vraagstukken om lokale wijken/kleine kernen actief te maken  
  voor de energietransitie en activiteiten te plannen en uitvoeren.
 3. Wat kan LochemEnergie met biomassa? Welke voorbeelden kunnen tot inspiratie leiden?
 4. Backoffice systemen? Hoe kunnen bestaande en nieuwe ECCO’s het beste worden ondersteund? 
 5. Blockchain-technologie? Welke ervaringen zijn er met uitwisseling van energie tussen leden via  
  blockchain technologie en wat is het potentieel van deze technologie voor ECCO’s? 
 6. Hoe kan de jeugd actief betrokken worden? Wat werkt? 
 
In de middag (14.00 - 17.00 uur) zijn interne vergaderingen van het ECCO-team gepland over de voortgang bij de  
verschillende werkpakketten.  
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Het ECCO-project 
Europa staat voor de grote uitdaging om op korte termijn andere, hernieuwbare energiebronnen aan te boren. Daarmee 
moeten zowel de  broeikasgas(BKG)-doelstellingen gehaald als de energiezekerheid voor inwoners en bedrijfsleven ver-
beterd worden. Dit proces van energietransitie omvat daarom meer dan het eenvoudig vervangen van fossiele brand-
stofbronnen door nieuwe, duurzame bronnen. Het gaat óók om veranderingen in de manier waarop de energieketen 
georganiseerd is.

Voor het Europese programma voor regionale samenwerking in Noordwest Europa (INTERREG NWE) is deze energietran-
sitie een van de centrale doelstellingen. Het ECCO-project – Creating new Energy Community Co-Operatives – geeft daar 
mede uitvoering aan in de periode van najaar 2017 tot voorjaar 2021. 

Landelijke gebieden bieden veel potentie bij het winnen van hernieuwbare energie uit biomassa, zon, water en wind. 
Deze bronnen blijven echter vaak onderbenut door gebrek aan kennis van financiën, technologie, marketing en man-
agement, maar ook door tegenwerking vanuit de lokale gemeenschap (NIMBY). Deze hindernissen overwinnen kán, als 
rurale gemeenschappen de kans krijgen om zelf oog krijgen voor energiegemeenschappen en samen werken bij het 
opstarten van hernieuwbare energieprojecten met behulp van coöperaties (ECCO’s). 
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Het ECCO-project 
Het doel van het internationale ECCO project is het verdiepen van business cases voor deze ECCO’s, inspiratie bieden aan 
anderen voor een versnelde uitrol van lokale opwek van hernieuwbare energie en continuïteit bieden aan de onder-
steunende netwerkstructuur die tijdens de looptijd van het project wordt opgebouwd. 

Bakens (‘beacons’) en acceleratornetwerk. De aftrap van het ECCO-project vond plaats tijdens de eerste partner-
bijeenkomst in Killarney, Ierland door elf partners van zes landen uit Noord West Europa. Hun gecombineerde ervaring 
en best practices functioneren als ‘bakens’ gedurende het project, ter inspiratie voor beleidsmakers en toekomstige 
initiatiefnemers voor lokale samenwerking. Het streven is dat er tenminste 50 nieuwe ECCO’s worden opgericht die 
gemiddeld minimaal 600 MWh produceren. Het ECCO-project bouwt daarnaast aan een transnationale organisatie- 
structuur (Acceleratornetwerk) dat de continuïteit van de ECCO-gemeenschap waarborgt ook na het project. 
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Doelen LEV-dagen
Het ECCO-project wil een bijdrage leveren om bottom-up – van lokaal tot op Europees niveau – de coöperatieve beweg-
ing van de energietransitie te versterken en te versnellen. Met deze tweede internationale ECCO-bijeenkomst willen we 
daar op meerdere manieren aan bijdragen: 

 1.  Door een goede internationale uitwisseling tussen bestaande ECCO’s en startende initiatieven mogelijk  
  te maken. We bieden een overzicht van alle ECCO’s in Nederland en bieden nadrukkelijk mogelijkheden voor  
  deelname aan het ECCO-netwerk. We delen best practices op relevante thema’s. 

 2.  Door ook beleidsmakers en politici uit de zes deelnemende landen uitdrukkelijk uit te nodigen. Ervaringen 
  en kennis uit politieke en bestuurlijke contexten uitwisselen zorgt ervoor dat er betere afwegingen gemaakt  
  kunnen worden. Daarbij kunnen de cooperatieve beweging en energietransitie aanhaken bij andere  
  maatschappelijke thema’s. 

 3.   Door de ervaring en kennis van LochemEnergie, door velen gezien als koploper, opgedaan in de  
  afgelopen 7 jaren te presenteren. LochemEnergie deelt haar kennis graag, maar leert ook heel graag van  
  anderen. Daarbij werken wij heel graag samen met onze zusterorganisaties – zowel binnen als buiten het  
  ECCO-project – om onze coöperatieve beweging groter, sterker en effectiever te maken.  
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Verblijf en kosten
De kosten van deze driedaagse bijeenkomst worden in belangrijke mate afgedekt door het gezamenlijke budget van het 
ECCO-project. De verblijfskosten van de deelnemers zijn echter gedeeltelijk wel voor eigen rekening. 
Het ECCO projectbudget zorgt voor de kosten van: 

• Diner op dag 1, de dinsdagavond  
• Lunches op dag 2 en dag 3 (woensdag- en donderdagmiddag)  
• Netwerkborrels op woensdag en donderdag  

Resterende kosten voor rekening van deelnemer zijn:  
• Hotelkosten (LochemEnergie heeft een hotel gereserveerd in Lochem. Het conferentietarief voor bed  
 en ontbijt is circa € 93,-  per persoon per nacht. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of en voor  
 hoeveel nachten u daar gebruik van wilt maken.)  
• Overige maaltijden (de lokale horeca ziet u graag komen) 
• Bijdrage aan de kosten van vervoer voor excursies  

Deze kosten kunnen in beginsel worden vergoed door de ECCO-partners door wie u wordt uitgenodigd.  
Vraag ernaar bij uw lokale ECCO-project-contactpersoon.  
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Aanmelden

Het programma gaat in de komende periode verder uitgewerkt worden, maar u kunt zich nu al aanmelden. 

Schroom niet om in deze ronde al aan te geven welke excursies, masterclasses en workshops u wilt  

bijwonen, want de beschikbare plaatsen zijn gelimiteerd.
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