'Er is behoefte aan het opnieuw laten
aansluiten van energietransitieprojecten bij
lokale gemeenschappen'
Interview met Zoran Kordić, medeoprichter van een Kroatische
energiecoöperatie Zelena energetska zadruga (ZEZ).

Wat zijn volgens u de belangrijkste uitdagingen voor lokale spelers bij het
uitvoeren van energietransitieprojecten?
De energiesector is nog steeds sterk verbonden met fossiele brandstoffen, wat
het moeilijk maakt voor actoren die werkzaam zijn op het gebied van schone
energie om zich te ontwikkelen. Het is betreurenswaardig dat de nationale
doelstellingen voor klimaat en energie niet in overeenstemming zijn met de
doelstellingen van het akkoord van Parijs, noch met de aanbevelingen van de
verslagen van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering.
Er is ook behoefte aan meer steun en een faciliterend kader voor communautaire
energieprojecten
en
voor
het
opnieuw
laten
aansluiten
van
energietransitieprojecten bij lokale gemeenschappen.

Hoe kan samenwerking met een coöperatie helpen om deze uitdagingen het
hoofd te bieden?
Coöperaties kunnen platforms zijn die investeerders verbinden met
energietransitieprojecten. Zij dragen bij aan het bevorderen van
gedragsveranderingen bij burgers en hebben een rol te spelen in de
beleidsontwikkeling door het geven van aanbevelingen vanuit het veld.

Ondertekenaar Križevci leidde het eerste crowdfunding project voor
hernieuwbare energie in Kroatië. Hoe heeft de Coöperatie Groene Energie (ZEZ)
de stad in dit project ondersteund?
Dankzij het EU-funded Horizon 2020 Compile project kon ZEZ de implementatie
van zonnepanelen op de daken van openbare gebouwen op gang brengen. Dit
draagt bij tot het bereiken van een van de doelstellingen van de lokale
beleidsagenda: Križevci energieonafhankelijk maken tegen 2030.

Hoe zou u in het algemeen uw ervaring beschrijven met het ondersteunen van
energietransitieprojecten met lokale autoriteiten in Kroatië?
Onze ervaring in het samenwerken met de lokale autoriteiten is overwegend
positief! De meeste steden erkennen de positieve resultaten van dergelijke
projecten en tonen veel meer interesse in het overbruggen van de kloof tussen
burgers en energieprojecten dan andere overheidsniveaus.

Hoe werd burgerparticipatie
belanghebbenden
interesse
financieringsregelingen?

ontvangen in Križevci? Hebben andere
getoond
voor
dergelijke
innovatieve

De belangstelling van burgers voor investeringen was veel groter dan verwacht.
Onze laatste campagne werd binnen slechts 48 uur volledig gefinancierd en we
zijn erin geslaagd 5 keer meer belangstelling te wekken dan we nodig hadden.
Burgers
hebben
grote
belangstelling
getoond
in
investeren
in
energietransitieprojecten.
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