
Samenvatting input avond thema ENERGIE  
 

Algemene reflectie over het thema:  
Duurzame energie is een belangrijk thema en leeft heel hard door de energiecrisis. De energie dient 

niet enkel duurzaam te zijn maar ook lokaal. Energie dient opgewekt te worden waar het effectief 

verbruikt wordt. De participanten formuleren het idee dat er lokaal energie opgewekt én verbruikt 

dient te worden en niet om andere regio’s te gaan voorzien. Anderzijds dient er ook aandacht te zijn 

in het kader van het transport van energie.  

Er zijn nog heel wat andere energie-mogelijkheden naast zon en wind: waterstof, warmterecuperatie 

allerhande, waterputten, warmtenetten… 

ROL PROVINCIE 

De provincie dienst systemen uit te denken inzake coöperatieve energie, bv. plaatsen van 

zonnepanelen op (openbare) gebouwen met input van de West-Vlaming. Burgerparticipatie een heel 

belangrijk item in deze. 

Inhoudelijke input over het thema:  
Locatie zonnepanelenvelden: er dient maximaal ingezet te worden op het voorzien van zonnepanelen 

op bestaande daken en constructies. Of inzetten op dubbel gebruik van bijvoorbeeld parkeerterreinen.  

Zonnepanelenvelden op maaiveld worden als niet opportuun geacht wegens het verlies aan open 

ruimte/agrarisch gebied. Uitzonderingen die geformuleerd worden zijn zonnepanelen op bermen 

langsheen lijninfrastructuur (snelwegen, bermen van spoorwegen). Echter vormt het aspect 

biodiversiteit hier voor een struikelblok. 

Locatie windturbines: er wordt aangegeven dat er zones afgebakend moeten worden waar 

windturbines kunnen geplaatst worden. Belangrijk daarbij is dat dit langsheen lijninfrastructuur 

gebeurd en/of gebundeld met elkaar. Wat de zoekzones betreft dient er ook gekeken te worden of dit 

niet nabij of in natuurgebied een mogelijkheid vormt. De plaatsing in of langsheen industrie vormt een 

evidentie.   

Wat betreft de ligging van verspreide bebouwing nabij een mogelijke windturbine dient er gekeken te 

worden naar het maatschappelijk belang versus het individueel belang.  

Gebiedsgerichte benadering: maatwerk is in deze zeer belangrijk, de ene buurt/regio is de andere 

niet. Er kan gekeken worden naar een bepaalde energiedrager per e zone (bv. warmtenet door 

nabijheid restwarmte, windmolens enkel in een regio die windrijk is) 

Mogelijke instrumenten die werden benoemd:  
Beleidsplan 

- Niets specifiek. 

Ruimtelijke instrumenten 

- zoekzones/zones afbakenen waar er goede locaties voor windturbines zijn.  

Andere instrumenten 

- onteigening als instrument ten aanzien van verspreide bebouwing bij het plaatsen van 

windturbines; 

- Provincie als coördinator/inspirator inzake het faciliteren van coöperatieve energie. 


