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De provincieraad van Limburg

Gelet op de volgende doelstellingen en actie van het provinciaal beleid 2012-2018:
 strategische doelstelling 2013090020 “SD 05.1 Bewust maken van inwoners, bedrijven en
bezoekers van de provincie van de impact van hun gedrag op onze leefomgeving en hen
aanzetten tot duurzaam gebruik van grondstoffen en energie”
 operationele doelstelling 2013110281 “Burgers en doelgroepen via concrete initiatieven aanzetten
tot een duurzamer en klimaatvriendelijk gedrag inzake water-, energie- en materiaalgebruik”
 actie 10 “De Limburgers stimuleren tot een duurzame levensstijl”.
Gelet op het Provinciaal Milieubeleidsplan 2010-2013, zoals vastgesteld door de provincieraad op
21 april 2010;
Overwegende de studie ‘scenario’s voor een klimaatneutraal Limburg in 2020’ waarin werd aangegeven
dat er in Limburg een potentieel is voor een 150-tal grote windmolens, een potentieel waarvoor in een
latere studie preferentiële locaties werden aangegeven in een provinciaal windlocatieplan;
Gelet op het dossier ‘stand van zaken m.b.t. windmolens in Limburg’, op 30 mei 2013 voorgelegd aan
de deputatie, waarmee werd kennisgenomen van onder meer de problemen bij de realisatie van het
windpotentieel in Limburg en op basis waarvan werd beslist tot een actualisatie van het windlocatieplan
Limburg;
Overwegende dat de provincieraad Oost-Vlaanderen op 20 april 2013 reeds de beslissing nam om 20
% directe burgerparticipatie op te leggen aan projecten voor grote windmolens;
Overwegende dat deze beslissing is ingegeven door de aangevoelde noodzaak om de lasten en lusten
m.b.t. grote windmolens te herverdelen en meer draagvlak te creëren;
Overwegende dat deze beslissing werd aangevuld met een oproep naar de bedrijven die grote
windmolens willen plaatsen en uitbaten om een vrijwillige maar bindende engagementsverklaring te
ondertekenen om deze beleidsbeslissing in praktijk te brengen;
Overwegende dat deze beslissing meteen ook werd gekoppeld aan een model om de ruimtelijke impact
op het landschap te milderen. Dit model is gebaseerd op een landschapsfonds dat de middelen ter
beschikking stelt van de lokale gemeenschap om milderende investeringen te doen (bv. aanplantingen,
kwaliteitsvolle publieke ruimte, rationeel energiegebruik,…);
Overwegende dat de provincie Limburg niet beschikt over een ondersteunende projectstructuur analoog
aan ‘Oost-Vlaanderen energielandschap’, maar wel kan vragen aan de bedrijven uit de sector (en
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eventueel andere relevante organisaties) om de concrete doorvertaling van de 20 % directe participatie
en de oprichting van de lokale landschapsfondsen te helpen realiseren;
Overwegende dat er een publieke vraag is naar participatie van burgers en lokale besturen in projecten
met grote windmolens;
Gelet op artikel 42§1 en 43 van het provinciedecreet;

BESLUIT
Artikel 1De raad neemt kennis van het voorbeeld van de aanpak van de provincie Oost-Vlaanderen
m.b.t. het opleggen van directe burgerparticipatie in de eigendoms- en beheerstructuur van grote
windmolens om het draagvlak hiervoor te versterken en daarmee de invulling van het potentieel voor
grote windmolens te optimaliseren, en van het voorstel voor een aangepaste Limburgse aanpak.
Artikel 2 De raad beslist tot het ondersteunen van de herverdeling van de lasten en lusten van
grote windmolens naar volgend model:
•
aan de input zijde wordt een rechtstreekse verankering bekomen voor de lokale gemeenschap door
minimaal 20 % rechtstreekse participatie in de eigendoms- en beheersstructuur van grote
windturbines voor te behouden aan de lokale gemeenschap en lokale overheden
•
aan de output zijde wordt de oprichting gestimuleerd van lokale fondsen voor landschapsopbouw
enerzijds en voor acties rondom hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik anderzijds. Deze
fondsen moeten benut worden in de directe omgeving van de windprojecten
•
bovenstaande engagementen zullen worden opgenomen in een vrijwillige, maar bindende
overeenkomst die ter ondertekening wordt voorgelegd aan de gekende potentiële uitbaters van grote
windmolens om de juridische draagkracht van de provincieraadsbeslissing te vergroten. Een model
van deze overeenkomst zal in een later dossier worden voorgelegd ter vaststelling
•
publieke rechtspersonen die eigenaar zijn van gronden gelegen in de binnen het windlocatieplan
geschikt bevonden gebieden worden opgeroepen om maximale directe lokale participatie na te
streven om zo een voorbeeldfunctie te vervullen.
Artikel 3 De deputatie wordt belast met de verdere uitwerking van dit model voor Limburg in
samenwerking met de diverse betrokken diensten en mogelijk relevante derden.

Hasselt d.d. 2013-11-20

De provinciegriffier,

De voorzitter,

Renata Camps

Gilbert Van Baelen
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Nota: 1
Minuut: 1
Afschriften: 3
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