[LOGO lokale burgercoöperatie]
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Aan het College van Burgemeester en Schepenen
van en te [GEMEENTE]

Geachte Burgemeester
Geachte Schepenen

Ter gelegenheid van de Global Wind Day op 15 juni 2017 nodigen we de bewindvoerders van alle Vlaamse
gemeenten uit om een deel van de wind te ‘reserveren’ voor de eigen burgers. Wind is een lokale natuurlijke
rijkdom die voor iedereen toegankelijk moet zijn.
Steeds meer gemeenten ondertekenen het burgermeestersconvenant en stellen klimaatplannen op. Daarbij rijst
steeds de vraag om via een energiecoöperatie en rechtstreekse burgerparticipatie windturbines te bouwen op het
grondgebied. Een uitstekend idee dat in de praktijk vastloopt op de windrush: door de schaarste aan geschikte
locaties zijn windprojecten minder haalbaar voor burgerinitiatieven. Dat is niet bevorderlijk voor het lokale
draagvlak voor windenergie.
Plaatselijke overheden erkennen dit en maken letterlijk ruimte voor burgerinitiatieven op hun grondgebied. We
verwijzen naar de Waalse regering die een cadre de référence éolien ontwikkelde dat tot 50% van de wind
voorbehoudt voor burgers en lokale gemeenschap. Waalse gemeenten hanteren deze referentie bij de
ontwikkeling van windprojecten op hun grondgebied.
De provincies Oost-Vlaanderen en Limburg voorzien in hun draagvlakmodel hiervoor minstens 20%
rechtstreekse burgerparticipatie. Dit principe werd democratisch verankerd in provincieraadsbesluiten. De
concentratiegemeenten in het Meetjesland verfijnden dit draagvlakmodel en reserveren via een
gemeenteraadsbesluit tot 50% voor burgerinitiatieven en lokale gemeenschap.
Met deze ‘windbrief’ nodigen we u uit om een gelijkaardig initiatief te nemen. Reserveer een deel van de wind
op uw grondgebied voor uw burgers en leg dit democratisch vast via een gemeenteraadsbesluit. De ontwikkeling
van windprojecten vergt immers een draagvlak en betrokkenheid van de lokale bevolking.
Als lid van de Vlaamse federatie van burgercoöperaties voor hernieuwbare energie maakt Ecopower graag tijd
vrij om ons verzoek te komen toelichten. Op www.rescoopv.be/winddag-2017 vindt u uitgebreide informatie
over de initiatieven in Wallonië en Oost-Vlaanderen en over burgerparticipatie in onze energievoorziening.
Ondertussen verblijven we, geachte Burgemeester en Schepenen,
met de meeste hoogachting,
REScoop Vlaanderen [en de lokale energiecoöperatie actief in uw gemeente]
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