Windturbines in
Oost-Vlaanderen
Rechtstreekse participatie& Omgevingsfonds
Omgevingsfonds

Provincie en Energielandschap

De Provincie kiest ervoor om windturbines
te bundelen nabij elementen die al een
landschappelijke impact hebben op hun
omgeving. Denk maar aan belangrijke
(water)wegen, hoogspanningsmasten of
bedrijventerreinen.

De Provincie heeft beslist dat eigenaars van
windturbines een bijdrage moeten leveren
in een lokaal fonds om de omgevingskwaliteit te verhogen.
Het omgevingsfonds zal acties financieren
die de omgeving aantrekkelijker maken. Dat
kan gaan om de aanleg van een bos, het inrichten van een speeltuin of het aanleggen
van een vijver met wandelpad. Ook maatregelen die hernieuwbare energie stimuleren zijn mogelijk.
Het is heel belangrijk dat omwonenden mee
kunnen beslissen over welke acties het
meest geschikt zijn voor hun buurt.
Geïnteresseerd om je stem te laten
horen? Contacteer Oost-Vlaanderen
Energielandschap.

&

Rechtstreekse participatie
Omgevingsfonds

De rol van Oost-Vlaanderen Energielandschap 		
en de Provincie in rechtstreekse participatie 		
kun je als volgt samenvatten:

V.U: G. Versnick, gedeputeerde, p/a Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

Windturbines passen niet alleen goed bij
dergelijke infrastructuurbundels. Het zorgt
er ook voor dat andere gebieden gevrijwaard kunnen worden.

Windturbines in
Oost-Vlaanderen

· doel en voorwaarden rechtstreekse
participatie opstellen;
· overleg organiseren tussen alle
betrokken partijen;
· communiceren met burgers, bedrijven en 		
gemeenten over rechtstreekse participatie
in windprojecten.

Vragen?
Website:
E-mail: 		
Telefoon:
Adres: 		

www.energielandschap.be/wind
info@energielandschap.be
09 267 75 65
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

Actief op Facebook & Twitter
Vraag onze maandelijkse nieuwsbrief aan.

• Windpark

Eeklo Maldegem

• 6 windparken

langs E40
tussen
Aalter en
Aalst

Participatiemodel windenergie
De Provincie Oost-Vlaanderen voert sinds
enkele jaren een proactief windbeleid.
Er werd intens overleg gepleegd met
alle betrokken partijen van de geplande
windparken. Samen met Oost-Vlaanderen
Energielandschap werd een participatiemodel uitgewerkt.
Binnen elk windpark zal er:
· minstens 20% van de windturbines naar 		
burgers, bedrijven en lokale overheden gaan;
· een omgevingsfonds worden opgericht,
gespijsd door de eigenaars van windturbines.

Minstens 20% rechtstreekse participatie
De Provincie wil de voor- en nadelen van
windenergie beter verdelen. Buurtbewoners
ervaren een impact van de windturbines en
moeten dus ook kunnen genieten van de
voordelen. Daarom zal minstens 20% van
de windturbines in elk windpark voorbehouden worden voor rechtstreekse participatie.
Rechtstreekse participatie maakt burgers,
bedrijven of lokale gemeenschappen eigenaar van de windturbine. Als eigenaar heb
je inspraak en bepaal je mee naar wie de
stroom gaat, tegen welke prijs en wat er
met de winst gebeurt.

Wie kan participeren?
Zowel burgers, bedrijven als lokale overheden kunnen rechtstreeks participeren in de
windprojecten. Per windpark wordt minstens 20% voorbehouden, waarvan de helft
voor burgers en bedrijven en de andere
helft voor lokale overheden.
De participatie wordt eerst aangeboden aan
de lokale overheden, burgers en bedrijven
het dichtst bij de windturbineprojecten.

Partners
De Provincie schuift hiervoor partners naar
voren. Burgers en bedrijven krijgen de steun
van REScoop.be. Het Vlaams Energiebedrijf
(VEB) is de partner voor gemeenten.
Zowel REScoop.be als het VEB hebben
ervaring in de bouw, exploitatie en stroomlevering van windenergie. Bovendien
beschikken beide partijen over voldoende
financiële middelen om de vergunning en
het recht van opstal van de projectontwikkelaars over te nemen.
Dankzij deze prefinanciering krijgen
burgers, bedrijven en lokale overheden
de tijd om zich te organiseren en de
nodige middelen te verzamelen.

REScoop.be
REScoop.be is de koepelorganisatie voor
burgercoöperaties rond hernieuwbare energie. Ze werken steeds volgens de coöperatieve principes:
· openstaan voor iedereen;
· democratische controle
dankzij “één lid, één stem”;
· in volle eigendom van de gebruikers;
· autonomie en onafhankelijkheid;
· samenwerken in plaats van concurreren;
· ruime informatie en aandacht voor de 		
gemeenschap.

Vlaams Energiebedrijf
Het Vlaams Energiebedrijf werd opgericht
door de Vlaamse Overheid en heeft drie
kerntaken:
· investeren in innovaties en hernieuwbare 		
energieprojecten;
· elektriciteit en gas leveren aan instellingen 		
en overheden;
· energiebesparingen binnen gebouwen 		
mogelijk maken.

