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011-39 75 75

Greenville 
Centrum-Zuid 1111   
3530 Houthalen-Helchteren

www.dubolimburg.be

gert.broekx@dubolimburg.be

RHEDCOOP is een Interreg Vlaanderen-Nederland project 
en wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regio-
nale Ontwikkeling.

Besparen op
energie? 
 
Investeer samen met uw 
burgers in uw publieke 
gebouwen en gemeen-
schapsvoorzieningen.
 

Wat is een  
coöpera- 
tieve ESCo? 

Een Energy Service Company of ESCo 
levert energie als dienst door energetische 
renovaties of het opwekken van hernieuwbare 
energie op of rond het gebouw. De ESCo voert 
het energieproject van start tot einde uit. Zo 
hoeft u zich als gemeente geen zorgen te 
maken over financiën, offertes en aannemers. 

In een coöperatieve ESCo neemt de 
energieburgercoöperatie de rol van ESCo 
op zich. Door hun bedrijfscultuur en lokale 
verankering kunnen coöperaties meer 
maatschappelijke waarde genereren, naast 
een marktconforme financiële en technische 
uitvoering. Bovendien is er veel potentieel 
bij de burgers om via burgerparticipatie te 
investeren in de eigen energievoorziening of 
die van hun gemeente. 



Rhedcoop = innovatief 
coöperatief investeren 

Sporthallen, culturele centra, jeugdhuizen, 
ontmoetingsplaatsen. Het zijn vaak niet de 
meest duurzame gebouwen en ze staan – 
onterecht – niet bovenaan de prioriteitenlijst 
van het gemeentebestuur. Het gebrek aan 
financiële middelen en knowhow maakt dat er 
weinig ESCo-mogelijkheden bestaan voor dit 
type van maatschappelijk vastgoed. En daar wil 
RHEDCOOP verandering in brengen. 

Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten 
we de energieprestaties van de gebouwen snel 
en grondig verbeteren. 

Binnen RHEDCOOP ontwikkelen we een inno-
vatief coöperatief ESCo-model om hierop een 
antwoord te bieden. De energiecoöperaties 
leveren energie als dienst voor particuliere 
woningen, publieke gebouwen en gemeen-
schapsvoorzieningen en dragen zo bij aan de 
energietransitie.

  
Voordelen voor uw bestuur

• Besparen op de energiefactuur

• Lagere CO2-emissie in de gemeente

• Het gemeentelijke patrimonium future-
proof maken

• De vastgoedwaarde van uw gebouwen 
stijgt

• Kapitaalinjectie via burgercoöperaties

• Geen extra administratieve last voor de 
gemeentelijke diensten

U wil energie 
besparen? 

Isoleer  
daken, muren  
en vloeren

Kies voor 
hernieuwbare 
energie

Vervang verouderde 
installaties door 
energie-efficiënte 
toestellen

Stel technische 
installaties opnieuw 
af of regel ze bij

Voordelen voor uw inwoners

• Meer comfort voor de gebouw-gebruiker

• Deelname in de winst via de burger-
coöperatie

• Bewustwording bij gebruikers en burgers 
over energiebesparing en productie van 
hernieuwbare energie

• Wonen en werken in een duurzame 
gemeente met minder CO2-uitstoot en 
een beter klimaat 

Hoe kan Rhedcoop u(w 
gemeente) helpen?

• Wij bieden een volledige ontzorging van 
start tot finish in samenwerking met de 
burgers

• Wij selecteren en clusteren samen met 
u gebouwen en maatregelen met het 
hoogste energiebesparingspotentieel

• Wij screenen de gebouwen op vlak van 
duurzaamheid en energieverbruik

• Wij rekenen businesscases door en  
adviseren op welke manier burger-
participatie kan bijdragen aan een 
energiezuiniger patrimonium


