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KADER VOOR ONDERSTEUNING LOKALE PROJECTEN KLIMAAT  

OVERZICHT VOOR MINARAAD 5 FEBRUARI 2018 

 

Aanleiding  

 De Provincie wil West-Vlaanderen laten evolueren naar een klimaatneutraal grondgebied. 
Door lokale besturen te ondersteunen, moet het behalen van deze ambitie op provinciaal 
niveau mogelijk worden. Het reduceren vd CO2-uitstoot is daar een belangrijk element in. 

 De Provincie is sinds 2014 erkend als  territoriaal coördinator binnen het 
Burgemeestersconvenant. Ze ondersteunt hiermee de lokale besturen en zorgt voor een 
opstartkrediet voor investeringsprojecten.  
Als lid van de stuurgroepen rond de respectievelijke projecten doet de Provincie ook ervaring 
op die ze kan uitdragen naar gemeenten met gelijkaardige investeringsplannen. 

 De Provincie wil de inspanningen belonen die veel lokale besturen hebben geleverd om de 
groepsaankoop groene stroom tot een succes te maken.  Daarom hebben we er als bestuur 
voor gekozen het beschikbare budget uit die groepsaankoop te laten terugvloeien naar de 
lokale besturen, ter ondersteuning van hun klimaatprojecten.   
 

Besluit deputatie 18 mei 2017 

 De Provincie stelt  750.000 EUR ter beschikking voor de ondersteuning van lokale 
klimaatprojecten gericht op het reduceren van de CO2-uitstoot. (Later is daar 200.000 EUR 
aan toegevoegd vanuit het woonbeleid) 

 Het is geen subsidiereglement, er wordt gekozen voor samenwerkingsovereenkomsten met 
de indieners van goedgekeurde projecten omdat dit meer kans geeft op maatwerk en 
inspraak.  
Via de formule van “samenwerkingsovereenkomst” is de provincie ook meer dan zomaar 
ondersteuner.  Ze probeert daadwerkelijk partner te zijn en kennis in te brengen (zie verder).   

 

Projectoproep 2017  

 Voorwaarden 
 realisatie moet gebeuren door of samen met een lokaal overheidsbestuur 
 samenwerking met het middenveld is een meerwaarde 
 de projecten moeten wel degelijk bijdragen tot de CO2-besparing.  

De projecten worden in eerste instantie gequoteerd op vlak van: 
 de directe en permanente besparing van CO2-uitstoot 
 de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het project 
 het begeleidende communicatieplan gericht op de sensibilisering van het publiek 

 De Provincie mikt op projecten die het verschil maken op het terrein.  
De lat ligt hoog, maar er kan gesubsidieerd worden tot 80 % van de kosten.  
De minimale toelage bedraagt 10.000 euro, het maximumbedrag is 100.000 euro.  
De middelen die in aanmerking komen voor de berekening van de toelage kunnen zowel 
investerings- als werkingsmiddelen zijn. Er wordt echter geen personeelskost betoelaagd. 

 Er wordt voor 2017 één indienperiode voorzien. De indiendatum is 15 september 2017.  

 Met de indieners van de goedgekeurde projecten wordt een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten. 
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Ingediende projectaanvragen 2017 

 19 projecten werden ingediend, deze voldeden allemaal aan de minimumdrempel 

 3 projecten werden uitgesloten omdat de projectindieners 2 projecten aanvroegen 

 2 projecten die te maken hebben met renovatie van woongebouwen worden via een aparte 

budgetlijn (budget Wonen) gefinancierd.  Ze werden beoordeeld op dezelfde puntenschaal 

als de andere.  

 Van de 14 overblijvende projecten worden er 9 gehonoreerd. 

 Bij die toewijzing werd nu de ranking gevolgd.  Om de ranking te bepalen werden ook de 

“extra punten” mee in rekening genomen.  Deze bonuspunten houden rekening met diverse 

aspecten als innovativiteit, herhaalbaarheid, bijdrage tot adaptatie, minimale CO2-impact van 

de investering zelf, permanente vermindering van CO2, terugverdientijd van de investering 

 

 Ranking projectaanvragen 2017  

 1 ZWEVEGEM    zonneparking Transfo 

 2 IEPER    stookplaatsrenovatie 

 
3 Diksmuide    energiecoaching handelaars 

 4 W13    renovatie woningen rollend fonds noodkopers 

 5 INGELMUNSTER    renovatie woningen kwetsbare gezinnen 

 6 KOKSIJDE    zonnepanelen 

 7 WEVELGEM    elektrische deelwagen+ zonnepanelen carport 

 8 BEERNEM    zonnepanelen+elektrische wagen 

 9 HARELBEKE    aansluiting warmtenet 

 10 POPERINGE    zonnepanelen 

 11 ANZEGEM    Relighting 

 
12 OOSTENDE    proefproject kleine windmolens 

 13 BLANKENBERGE    aanplant bomen 

 14 OOSTROZEBEKE    zonnepanelen 

 15 ALVERINGEM    zonnepanelen voetbalkantine 

 16 ARDOOIE    zonnepanelen gemeenschapscentrum 

 17 Diksmuide    energiemonitoring handelaars 

 18 POPERINGE    vrachtfiets 

 19 Blankenberge    CNG-voertuig 

 

Projecten 1-11: goedgekeurd voor betoelaging  

Projecten 12-16: voldoen aan voorwaarden maar vallen buiten enveloppe  

Projecten 17-19: 2de project van zelfde indiener  

 

Goedgekeurde projecten  

Deputatie besliste op 7 december 2017 om 11 lokale klimaatprojecten te betoelagen voor een totaal 

bedrag van 971.251 EUR.  

Het gaat om een totale CO2besparing van 791 ton per jaar. Dit komt overeen met ruim 15% van het 

verbruik van de eigen provinciale gebouwen.  

Zie overzicht als bijlage  
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Aanpassing kader voor oproep 2018 

 Focus blijft liggen op CO2-besparing (+ CO2-equivalenten wordt mee genomen) rekening 

houdend met uitvoeringsgarantie. Hiervan wordt een ranking gemaakt, maar we willen ook 

de kans geven aan projecten die minder goed scoren op CO2, maar wel innoverend karakter, 

herhaalbaarheid, adaptatie, voordelen ten gunste van derde partij (bv. bewoners).  

Een soort tweetrapssysteem dus.    

De eerste trap is vooral belangrijk in het kader van compensatie (investeren in projecten van 

derden omdat we als organisatie zelf nog niet volledig energieneutraal zijn); de tweede trap 

is vooral gericht op projectopbouw en verwerven van knowhow: vooral de ondersteuning en 

opvolging van innovatieve projecten zal ons toelaten onze rol van kennispartner te spelen 

ten aanzien van de gemeenten. 

 Proberen om zo volledig mogelijke info te bekomen voor de beoordeling (extra zaken die 

zullen gevraagd worden: wie zal mee het project opvolgen, aan wie zal advies gevraagd 

worden, gebruik van materialen,…) 

 Op voorhand de betrokkenheid van de provincie duidelijker maken: advies, technische 

bemerkingen of vraagstellingen, bepaling van keuze bij alternatieven, doorverwijzing naar 

deskundigen, insteek leveren voor opbouw van een lokaal klimaatfonds door suggesties te 

geven voor terugvloei of multiplicatie van middelen, wijze van communicatie over het 

project. 

 Projecten die het niet haalden kunnen nog meedingen het volgende jaar.   

 Onze ranking is belangrijk; in principe werken we binnen een gesloten enveloppe.  Alleen 

voor laatste project in de rij dat niet helemaal kan betoelaagd worden vanuit de voorziene 

pot, kunnen nog beperkt middelen worden bijgetankt. 

 De berekeningstool wordt opnieuw meegegeven.  Indieners dienen de bron te vermelden 

indien zijzelf eigen cijfers indienen. 

 

Timing oproep 2018 

 Projectaanvraag indienen voor 30/04/2018 

 Beoordeling voor 30/06/2018 

 Start project ten vroegste 1/07/2018  

 

 


