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Vragen en antwoorden Inspiratiemoment klimaatprojecten 9 februari 2021  

De Provincie organiseerde op 9 februari 2021 een online Inspiratiemoment klimaatprojecten. 
Je vindt hieronder de vragen en antwoorden.  
De presentaties vind je terug op de provinciale website. 

Deel 1 Gemeente voor de toekomst 

Vraag: In hoeverre kan een gemeente aan de slag met een traject dat reeds elders liep? of moet het 
volledig nieuw/origineel zijn van opzet? 

Provincie: De begeleider neemt ervaring vanuit eerdere projecten mee, maar meeste 
projecten zijn samen met lokale organisaties of betrokkenen. Dus per gemeente moet er toch 
meestal nieuw traject opgestart worden omdat de lokale situatie en betrokkenen anders is. 
Het is ook van belang dat gemeenten zich kunnen beroepen op de ervaringen die elders 
werden opgedaan. 

 

Vraag: Is mediumwoud ook toegankelijk via Gemeente van de toekomst? 
BOSplus: De ondersteuning van de provincie geldt voor het miniwoud, als jullie perceel groter 
is dan bekijken we samen welk budget nodig is. De ondersteuning van de provincie blijft dan 
€4000. 
 

Vraag: Is energieID een betalend platform? 
Ecolife: Binnen een traject van “Verenigd voor het klimaat” maakt dit deel uit van het project. 
EnergieID is een gratis platform, daar kan je zelf vandaag al mee aan de slag om je verbruik te 
monitoren. In Verenigd voor het Klimaat maken we een groep aan op het EnergieID platform 
waar alle verenigingen die deelnemen in zitten. Dit is een betalende functie als je het los zou 
doen van het project. 

 
Vraag: Is de eetbare tuin publiek toegankelijk? 

Velt: De Pastorietuin wordt 's ochtends geopend en 's avonds weer afgesloten, wel publiek 
toegankelijk dus. Het is aan de gemeente of de eigenaar van het terrein om te beslissen of ze 
permanent toegankelijk willen houden of af en toe openen als er vrijwilligers aanwezig zijn – 
Bij de Vierklaver in Nevele zijn er elke dag cliënten aanwezig en is het op die momenten 
geopend + soms extra publieksactiviteiten om extra mensen te trekken. 

 
Vraag: Wat is de grootte van de pastorietuin? 

Velt: Grootte Pastorietuin is 2 kamers van ongeveer 20 op 25 schat ik. Je kan het op 
GoogleMpas bekijken. Het deel achter pastorie is gereserveerd voor culturele activiteiten. 

 
Vraag: Is er veel last van “moeskopperij” door deze publieke doorgangen? Of verhoogt de publieke 
doorgang net de sociale controle? 

Velt: in het voedselbos is het moestuingedeelte meer afgesloten en ligt dit aan het gebouw 
van het dagcentrum dus automatisch veel sociale controle. In je ontwerp kan je rekening 
houden met afsluitbaarheid als je dat nodig/nuttig vindt, maar bijv. in Nevele is het idee net 
om open te zijn en meer mensen naar de plek te krijgen. In Kortemark wordt er ook met 
infoborden gecommuniceerd & gesensibiliseerd. 

 
Vraag: Is er een limiet op het aantal aanvragen dat je kan indienen als gemeente? 

Provincie: Neen, maar we bekijken we verdelen het aantal aanvragen over de lokale besturen 
en het type project. Het aangeven van een prioriteit is dus belangrijk. 

 
 

https://www.west-vlaanderen.be/voor-lokale-besturen/verslagen-en-presentaties-van-regio-en-infovergaderingen
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Deel 2  Subsidiereglement klimaat 
Link uit presentatie Dieter Cardoen van Izegem 
Filmpje circulair bouwen: www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/17/circulair-bouwen-bouwafval-wordt-op-nooit-

geziene-schaal-hergeb/ 
 

Vraag: Wat is de definitie van een partner? 
Provincie: volgens het reglement: §2 Partner: deze organisatie moet niet voldoen aan de 

bepalingen in artikel 4. Zij ontvangen geen subsidie van de Provincie binnen dit reglement, maar helpen 
wel bij de uitvoering van of brengen kennis in voor het project en heeft een overeenkomst met de 

aanvrager. Er kunnen geen tot meerdere partners betrokken zijn per project. (Artikel 4 geeft de 
voorwaarden voor de aanvrager mee.)  
Link website naar reglement subsidiereglement lokale klimaatprojecten_DEF.pdf (west-

vlaanderen.be) 
 

Vraag: Wij willen een bestaande residentiële woning voor mensen met een beperking afbreken omdat 
de fundamenten niet sterk genoeg zijn om een tweede bouwlaag op te bouwen. Het gaat dus over 
een nieuwbouw volgens de gestelde normen van de Provincie inzake CO2besparing. Kunnen wij een 
dossier indienen? 
 Ja dat kan, maar je zal je besparing in energieverbruik moeten kunnen aantonen.  
 

Vraag: komen adaptieve projecten ook in aanmerking?  bijvoorbeeld de opmaak van een 
klimaatfonds, waarmee bos, groen, etc. zal worden voorzien op grondgebied van de gemeente; 
ontharden van een bedrijf dat zich in de Scheldemeersen bevindt, opmaak groenplan, ... 

Het reglement focust zich op CO2-besparing. Adaptieve maatregelen komen dus niet in 
aanmerking.  

 

Vraag: Hoeveel aanvragen waren er vorig jaar? 
 31, hiervan 15 goedgekeurd. 
 

Vraag: Wat wordt als een start aanzien bij een nieuwbouwproject? 
 De gunning 
 

Vraag: kunnen maatwerkbedrijven/sociale werkplaatsen/... met een organisatiestructuur als vzw een 
project indienen?  

Provincie: een lokale vereniging, zijnde een vzw die haar zetel op het grondgebied van de 
provincie West-Vlaanderen heeft, kan indienen  

 

Suggestie: Een goeie (bron)aanvulling voor de Provinciale Monitoringtool en CO2-reductie kan het "4 

per 1000" initiatief zijn. Op vlak van agro-ecologie dan. https://www.4p1000.org/ ★ 

In Zonnebeke wordt bv. 76,5% gebruikt door landbouw, dus daar zien we ook wel wat 
mogelijkheden. : 

Provincie: We zullen het eens bekijken. 
 

Vraag: Is er nog ondersteuning mogelijk bij nieuwbouwprojecten waarvoor reeds een ontwerpfase is 
gestart? Er is nog geen omgevingsvergunning of aannemer aangesteld. 

Provincie: Indien nog geen vergunning kan het nog, maar dan moet je wel wachten tot 
goedkeuring project. Ook spelen we graag nog in op de ontwerpfase. 

 

Suggestie: Burgercoöperaties passen 100% in deze definitie van BurgerEnergieGemeenschappen. Kan 
samen met lokale besturen, organisaties en bedrijven. De 3 West-Vlaamse burgercooperaties 
Beauvent, CoopStroom en Vlaskracht staan voor u klaar!  
 

Vraag: Tegen 15 april moet het project ingediend worden maar tegen wanneer ten laatste krijg je een 
bericht van al dan niet goedkeuring? 
 Provincie: voor 1 juli 

http://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/17/circulair-bouwen-bouwafval-wordt-op-nooit-geziene-schaal-hergeb/
http://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/17/circulair-bouwen-bouwafval-wordt-op-nooit-geziene-schaal-hergeb/
https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2021-01/subsidiereglement%20lokale%20klimaatprojecten_DEF.pdf
https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2021-01/subsidiereglement%20lokale%20klimaatprojecten_DEF.pdf
https://www.4p1000.org/

