
 

 

 

Met zijn energiegemeenschappen wil 
'Modena een hoofdrolspeler zijn in 

deze energietransitie' 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandra Filippi, plaatsvervangend 
burgemeester van Modena, Italië 

 

Het Burgemeestersconvenant ondertekend 
in Modena, Italië, stond onlangs in het Italiaanse tijdschrift Forum PA voor zijn 
inspanningen op het gebied van decarbonisatie en duurzaamheidstransitie. Zij 
benadrukten het potentieel van energiegemeenschappen, maar ook het belang om 
deel uit te maken van het Europees Burgemeestersconvenant om hun doelstellingen 
te bereiken.  
 

Op de eerste G20-top in Rome, gevolgd door de COP26 in Glasgow, is duidelijk de nadruk 
gelegd op de gezondheidstoestand van onze planeet en het belang om onverwijld actie te 
ondernemen door een doeltreffende energietransitie tot stand te brengen en een 
economische en productiestructuur te ontwikkelen waarin rekening wordt gehouden met 
milieuduurzaamheid. De gemeente Modena wil een hoofdrol spelen in deze energietransitie 
om klimaatverandering te bestrijden. Aan de andere kant gingen miljoenen mensen voor de 
wereldwijde COVID-19-pandemie de straat op om klimaatrechtvaardigheid te eisen. 
Aangezien de sociale, gezondheids- en klimaatcrises met elkaar verbonden zijn, zijn 
gemeenschappelijke oplossingen nodig. Energiegemeenschappen zouden een oplossing 
kunnen zijn om al deze problemen aan te pakken. 

 

Wat zijn energiegemeenschappen? 



 

 

Een energiegemeenschap is gebaseerd op een samenwerkingssysteem tussen lokale 
overheidsinstanties, bedrijven en burgers, die ervoor kiezen om energie-infrastructuren uit 
hernieuwbare bronnen te ontwikkelen en zelf-consumptie te gebruiken door middel van een 
op delen gebaseerd model. Dit is een geweldig instrument zowel de klimaatverandering als 
energiearmoede - die meer dan twee miljoen Italiaanse gezinnen treft – te bestrijden. Omdat 
de gemeenschap rechtstreeks betrokken is, versnelt het de nodige bewustwording en 
opleiding over dergelijke fundamentele kwesties. 

Energiegemeenschappen moeten internationaal worden erkend als zijnde van fundamenteel 
belang voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs, 
aangezien zij instrumenten zijn die meerdere problemen tegelijk kunnen oplossen. 

 

Gebruikersbewustzijn en betrokkenheid 

Energiegemeenschappen kunnen een groot aantal sociale actoren betrekken bij de uitdaging 
van de decarbonisatie van de economie. De nabijheid van de installaties bij de consument 
zal in veel gevallen leiden tot installaties op daken of in de nabijheid van gebouwen, 
waardoor de aandacht verschuift naar de kwestie van actieve betrokkenheid van de burgers. 
De betrokkenheid van de individuele gebruikers en de economische voordelen van deze 
systemen zullen ertoe leiden dat de leden van de Gemeenschappen zich deugdelijker en 
energie-efficiënter gaan gedragen en, meer in het algemeen, zich meer bewust worden van 
de dynamiek die kenmerkend is voor de productie, het verbruik en de verkoop van 
elektriciteit. 

Deze elementen kunnen leiden tot het gebruik van innovatieve technologische oplossingen, 
zoals een model dat het belastingprofiel bepaalt afhankelijk van de behoeften van het 
netwerk, en dus de acties van de consument. Door de eindklanten meer 
verantwoordelijkheid te geven, voelen zij zich genoodzaakt om hun lading- en 
productieprofielen op elkaar af te stemmen en een eerste afstemming van hun eigen kleine 
systeem uit te voeren.  

 

Een wettelijk kader in ontwikkeling 

De richtlijn hernieuwbare energie (RED II), de gedeeltelijke omzetting ervan en de conversie 
in wetgeving van het Italiaanse decreet Milleproroghe bepalen beide het rechtskader van de 

energiegemeenschappen. Het creëert de mogelijkheid om gemeenschappen te creëren die 
energie uitwisselen voor zowel onmiddellijke als uitgestelde collectieve zelf-consumptie. 

Het Legambiente-rapport van mei 2021 getiteld 'Hernieuwbare Gemeentes' onderzocht ten 
minste 30 lokale configuraties van energiegemeenschappen die hernieuwbare bronnen 
gebruiken en zich bezighouden met collectieve zelf-consumptie. Het is een beweging die 
sneller loopt dan de installaties van grote centrales en die een duidelijke wens voor een 
bottom-up aanpak laat zien. 

 

De inzet van de gemeente Modena voor het Burgemeestersconvenant 

Het decarbonisatieproces is de afgelopen jaren sterk versneld en de kwesties van 
ecologische, economische en sociale duurzaamheid zijn niet alleen op Europees niveau, 
maar ook in het beleid van de lokale autoriteiten centraal komen te staan. Modena heeft een 



 

 

locatie die van cruciaal belang is voor de luchtkwaliteit en daarom is de verschuiving naar 
groene energie bijzonder urgent om het welzijn van mensen te verbeteren.  

De meeste gemeenten die lid zijn van het AESS hebben zich aangesloten bij het netwerk 
van burgemeestersconvenanten en hebben actieplannen voor duurzame energie en klimaat  
(SECAP) opgesteld. In de gemeente Modena werd het plan in februari 2021 goedgekeurd 
met als doelstelling om de CO2-uitstoot tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen, in 
lijn met de EU-doelstellingen. Het initiatief Burgemeestersconvenant had een positief effect 
op het nationale grondgebied, met de betrokkenheid van een groot aantal steden en 
belanghebbenden en een groter bewustzijn van het klimaatprobleem.  

Aangezien sommige kleine en middelgrote gemeenten interne problemen hebben 
ondervonden, moet men nieuwe tools mogelijk maken en/of bestaande doeltreffender 
maken, zodat zij ten volle kunnen deelnemen aan de implementatie van hun actieplannen. 
Dit plan lijkt goed te werken, omdat een toenemend aantal steden proactief contact heeft met 
hun lokale belanghebbenden en met succes energiegemeenschappen creëert. 

 

Specifieke projecten van energiegemeenschappen 

Als gevolg van de medefinanciering van het EIT Climate-KIC European Fund hebben AESS, 
ENEA en de Universiteit van Bologna in september 2019 het project GECO (Green Energy 
Community) gelanceerd met deelname van burgers, lokale verenigingen en bedrijven. Tegen 
2023 zal het leiden tot de oprichting van de eerste virtuele Energiegemeenschap van Emilia-
Romagna in Bologna. 

GECO zal de ontwikkeling vergemakkelijken van 8 nieuwe duurzame-energiecentrales die 
zich zullen vertalen in een installatie voor het agro-industrieel centrum CAAB/FICO, een 
biogasinstallatie voor de verwijdering van organisch afval, fotovoltaïsche zonnecentrales op 
verschillende woongebouwen, een winkelcentrum, op de daken van het instituut voor 
modeonderzoek, bij ZR Experience en naburige bedrijven.  

Dit alles voor een totaal van 14 MW aan nieuwe elektriciteit die wordt opgewekt door 
fotovoltaïsche centrales, die tegen 2023 meer dan 15,4 miljoen kWh/jaar zullen produceren, 
met een vermindering van 120 MWh/jaar aan energie, waardoor de uitstoot van 58.000 ton 
CO2/jaar in de atmosfeer wordt vermeden. 

Het project is aan de gang en omvat de ontwikkeling van een platform voor de analyse van 
de energiestromen (productie, opslag en verbruik), hetgeen nuttig is om de flexibiliteit van de 
energievoorziening in de Gemeenschap te waarborgen, zodat de leden van de 
Gemeenschap hun energieverbruik en hun bijdrage aan de Gemeenschap kunnen volgen.  

 

Energiegemeenschappen: open vragen 

De gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijnen inzake zelf-productie en energie-
uitwisseling heeft de aanzet gegeven tot vele initiatieven met ongelooflijke resultaten, gezien 
het feit dat de wet nog maar iets meer dan anderhalf jaar geleden is goedgekeurd. Er zijn 
echter enkele kritieke kwesties naar voren gekomen en er zijn ook nog enkele openstaande 
vragen. 

 

De omvang van de energiegemeenschappen 
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De dimensionering van de energiegemeenschappen, op basis van een elektrotechnische 
parameter, blijkt vaak beperkend te zijn met betrekking tot het participatiepotentieel dat 
meestal optreedt bij projectervaringen, vooral bij constructies boven 150 kW. 

Stimulansen belonen vandaag de dag alleen gedeelde energie door middel van een tarief, 
ongeacht de grootte van de installaties. Een van de vastgestelde kritieke kwesties houdt 
verband met de configuraties van kleine installaties, die alleen duurzaam blijken te zijn door 
middel van belastingaftrek en de superbonus. Om de bestendiging van deze bottom-up-
ervaringen te waarborgen, moeten deze projecten ook economisch levensvatbaar zijn. 

 

Beheer van het mechanisme 

Een delicate kwestie is het beheer van het mechanisme: het wordt in Europa aangevochten 
door een amendement dat voorziet in de ontvlechting van de voordelen die de leden 
rechtstreeks in vermindering van hun rekeningen krijgen, en een reeks potentiële 
complexiteiten creëert in het beheer en het risico dat de bedrijfsmodellen die momenteel 
worden ontwikkeld ongeldig worden. Verder is het in termen van beheer noodzakelijk om 
modellen te bedenken die bottom-up kunnen worden beheerd voor kleine configuraties, 
zonder het risico te lopen dat complexe beheerskosten de voordelen beïnvloeden en hen 
hun aantrekkingskracht doen verliezen. We moeten ook denken aan een actieve rol voor de 
managers in deze zin, door de aftrek rechtstreeks in de rekening toe te passen, maar in een 
vrije en niet verplichte vorm. 

 

Een noodzakelijke versnelling om de klimaatneutraliteitsdoelstelling te bereiken 

Op dit moment vertegenwoordigen in Italië meer dan 1,1 miljoen installaties voor 
hernieuwbare energie 37,6% van het totale elektriciteitsverbruik en 19% van het totale 
energieverbruik, dankzij een mix van technologieën die gericht zijn op de productie van 
elektrische en/of thermische energie, verspreid over alle gemeenten. Om de gedane 
toezeggingen na te komen en de termijnen te respecteren, is een snelle en concrete 
interventie noodzakelijk om het proces te versnellen. In die zin zou een geldige bijdrage van 
de energiegemeenschap kunnen komen. 


