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Riemst wil windmolenprojecten alle kansen geven 

Riemst wil voorkomen dat een verplichte burgerparticipatie van 20 procent in de 
eigendoms- en beheersstructuur van grote windturbines, een rem zet op de bouw van 
windturbines. Voor de gemeente is het belangrijk, dat elke vorm van participatie 
mogelijk blijft, zonder daarin zelf op te leggen op welke manier er geparticipeerd moet 
worden. 

Eind november 2013 besliste de Limburgse provincieraad in navolging van de provincie 
Oost-Vlaanderen om deelname in windturbineprojecten open te stellen voor burgers en 
lokale overheden, om op die manier het draagvlak voor het bouwen van windturbines te 
verbreden. Ook Riemst stapte mee in het idee om omwonenden de kans te geven om voor 
minstens 20 procent te participeren in toekomstige windturbineprojecten. Maar de praktijk 
leert dat dit model niet altijd werkbaar is. 

Mathieu Eycken, schepen van Leefmilieu: "Onze hoofdbekommernis is dat dit besluit geen 
decretale basis heeft en ons dus niet in staat stelt om burgerparticipatie af te dwingen bij 
toekomstige investeerders. Bovendien is het mogelijk dat dit model toekomstige 
projectontwikkelaars afschrikt omdat zij zich niet kunnen vinden in het voorgestelde 
participatiemodel. Dit willen wij voorkomen." 
 
Het energiebeleid in Vlaanderen is er op gericht om een jaarlijks toenemend aandeel van 
elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen te verwezenlijken. Ook Riemst heeft 
de ambitie om tegen 2020 klimaatneutraal te zijn. Daarom wil de gemeente 
windmolenprojecten alle kansen geven, zonder hen vooraf in te perken in hun mogelijkheden 
en de burgers de vrije keuze laten over de manier waarop zij participeren. 
 
Mathieu Eycken, schepen van Leefmilieu: 'Wij willen als gemeente aan onze inwoners niet 
opleggen op welke manier zij al dan niet moeten participeren in duurzame energieprojecten. 
Er bestaan vandaag verschillende coöperaties die door werving van kapitaal bij particulieren 
investeren in vennootschappen die actief zijn in de sector van de hernieuwbare energie. 
Daarnaast is onze gemeente ook lid van het Limburgs klimaatbedrijf Nuhma, waardoor de 
gemeente via Nuhma ook investeert in projecten rond duurzaamheid en hernieuwbare 
energie.' 
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Voor meer informatie: 

Mark Vos, burgemeester Riemst - gsm 0476 47 72 68 -  mark.vos@riemst.be 

Mathieu Eycken, bevoegd schepen - gsm 0479 44 22 86 - mathieu.eycken@riemst.be 

Miranda Gijsen, diensthoofd Communicatie -  gsm 0476 498 466 -  miranda.gijsen@riemst.be  
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