Gemeenschapsfonds
In deze fiche vindt u alle informatie over het gemeenschapsfonds en hoe Elia via
dit fonds de leefomgeving van inwoners en betrokken gemeenten wil verbeteren.
Heeft u nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met een medewerker
van Elia via omwonenden@elia.be of 0800 11 089.
Acties voor de gemeenschap
Bepaalde projecten, zoals de bouw van een nieuwe luchtlijn of de uitbreiding van een
hoogspanningsstation, hebben een impact op de omgeving. Met het gemeenschapsfonds wil Elia de
leefomgeving van de lokale bevolking verbeteren. Het fonds financiert initiatieven voorgesteld door en
ten goede van de lokale gemeenschap. Het fonds is een aanvulling op de andere maatregelen van Elia.

Wat is het gemeenschapsfonds?
Ondanks de voorziene maatregelen en vergoedingen heeft
een nieuwe luchtlijn of een nieuw hoogspanningsstation een
blijvende impact op de omgeving. Door financieel bij te dragen
aan het gemeenschapsfonds, dat ter beschikking staat van
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de lokale gemeenschap die een impact ondervindt van de
infrastructuurwerken, helpt Elia om de leefomgeving van de
inwoners te verbeteren.
Voor bepaalde infrastructuurprojecten (zie verderop) wordt
bij de opstart van het project een budget bepaald. Van zodra
de vergunningen zijn verkregen, vult Elia het fonds aan. De
organisatie Be Planet, een stichting van openbaar nut, beheert het
fonds. De focus ligt op projecten die de ecologische transitie en
energietransitie bevorderen en de leefomgeving verbeteren.

Wie kan een project indienen bij het gemeenschapsfonds?
Burgers verenigd in een vzw of coöperatie, verenigingen en
gemeenten kunnen een projectvoorstel indienen.
De gebruikelijke regel voor de verdeling van het
gemeenschapsfonds is:
 ݖ2/3 van de financiële middelen voor projecten die door burgers
of verenigingen worden uitgevoerd.
Klik hier voor meer info.
 ݖ1/3 van de financiële middelen voor projecten van de gemeente.
Klik hier voor meer info.

Bij welk type werken wordt een gemeenschapsfonds voorzien?
Elia voorziet financiële middelen voor het gemeenschapsfonds bij
de volgende werkzaamheden:

1

de bouw van een nieuwe luchtlijn;

2 de bouw van een nieuw hoogspanningsstation dat niet
in industrieel gebied ligt;

3 de aanpassing aan een bestaande luchtlijn:
 ݖbestaande luchtlijn vervangen door een grotere luchtlijn;
 ݖmasten van een bestaande luchtlijn verplaatsen;
 ݖmastarmen aan een bestaande luchtlijn toevoegen;
 ݖbestaand hoogspanningsstation, buiten industrieel gebied,
uitbreiden met minstens 50% aan oppervlakte;
 ݖgebouwen in het hoogspanningsstation, buiten industrieel
gebied, verhogen met minstens 50%.
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Projectvoorstellen van burgers
en verenigingen
Voor bepaalde infrastructuurprojecten wordt
bij de start een budget bepaald. Van zodra de
vergunningen voor het infrastructuurproject zijn
verkregen, stort Elia het vooraf bepaalde bedrag
aan het fonds.
Be Planet lanceert dan een oproep voor
projecten van burgers en verenigingen.
De projecten moeten een zo positief mogelijk
effect hebben op de leefomgeving van zo veel
mogelijk omwonenden van het project.
Een onafhankelijke jury, aangesteld door Be
Planet, selecteert de voorstellen van de burgers
en verenigingen en kent de financiële middelen
toe aan de geselecteerde projecten. De jury
bestaat uit onafhankelijke deskundigen. Elia en
de betrokken gemeente worden uitgenodigd als
waarnemer.

Via deze link vindt u een
overzicht van projecten die Elia,
in samenwerking met
Be Planet, ondersteunt.

Hoe wordt mijn gemeente betrokken
bij het gemeenschapsfonds?
Indien het infrastructuurproject in uw gemeente
in aanmerking komt voor de toepassing van het
gemeenschapsfonds, neemt een medewerker
van Elia contact op met uw gemeente. De projectoproepen worden ruim gecommuniceerd door
Be Planet.

Hoeveel mag mijn project kosten?
De exacte regels en verwachtingen voor het
budget van het project worden verduidelijkt in
de projectoproep.

Op basis van welke criteria worden de projecten beoordeeld?
1

Criteria voor duurzame ontwikkeling

3

 ݖAlgemene milieueffecten: 				

Efficiëntie in impact en kosten
Het project streeft naar een maximale impact

vermindering van de milieuvervuiling,

met een minimum aan middelen (budgettaire,

gebruik van hernieuwbare natuurlijke 			

menselijke, materiële en natuurlijke

hulpbronnen, bescherming en verbetering van

hulpbronnen).

landschappen, biodiversiteit, waterkwaliteit ...
 ݖImpact op de opwarming van de aarde:
bijdrage van het project aan de vermindering 		

Haalbaarheid en duurzaamheid
van het project

van de uitstoot van broeikasgassen.

Bij het project moet rekening worden gehouden
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met een diversiteit aan financieringsbronnen/

 ݖSociaal-economische gevolgen:

inkomsten (lopende of geplande), het vermogen

vermindering van de sociale ongelijkheden, 		

om extra publieke/private middelen te werven

toegevoegde waarde voor kansarme groepen, 		

en/of inkomsten te genereren en/of het project

opleiding van mensen die ver van de 			

uit te voeren met beperkte financiële middelen.

arbeidsmarkt staan (jobcreatie), verhoging van

Het moet realistisch zijn met een solide

het welzijn, versterken van de sociale cohesie.

2

Partnerschap en participatie van burgers
en verenigingen

financieel plan.
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 ݖBij de projecten moeten zo veel mogelijk
lokale partners worden betrokken en
de betrokkenheid van burgers of verenigingen
moet worden aangetoond.
 ݖDe voorkeur gaat uit naar
bovengemeentelijke projecten.

Wat kan mijn project inhouden?
Op de website van Be Planet vindt u inspiratie.

Originaliteit van het project
Het project moet innovatief zijn (in zijn thema,
in relatie tot het betrokken publiek, in de
dienstverlening, in het type partnerschap,
etc.). Daarnaast moet het inspirerend en
repliceerbaar zijn.
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Projectvoorstellen van gemeenten
De gemeentelijke projecten worden door de gemeente aan Be Planet
voorgesteld. Dit gebeurt met een standaardpresentatieschema opgesteld
door Be Planet. De presentatie van de projecten is bedoeld als basis voor
een open discussie tussen de gemeente en Be Planet. Dit kan de
gemeente helpen om zo nodig haar project te verbeteren.
Het project moet uiteraard in overeenstemming zijn met de doelstelling
van het fonds en de criteria ervan. Indien dit niet het geval is, wordt

”

de gemeente
om een ander project voor te stellen.
Hoeuitgenodigd
word ik geïnformeerd?

Het gemeentelijke project wordt door Be Planet gevalideerd.
Elia informeert u indien u impact van onze werken kan ondervinden. Als Elia
werken op uw perceel moet uitvoeren, komt een medewerker bij u langs om
uitleg te geven en samen afspraken te maken. Daarnaast informeert Elia u via
bewonersbrieven of infomarkten en online via de website en sociale media.

Lees meer over
onze projecten

Goed overleg en afspraken
Elia engageert zich om zo weinig mogelijk hinder en schade te veroorzaken.
Op basis van welke criteria worden projecten
In overleg met de gebruikers of eigenaars van het perceel worden afspraken
voorgesteld door de gemeente beoordeeld?
gemaakt over de werkzaamheden. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
Dezelfde
criteria
als voor
de burgers
van toepassing.uit voor aanvang van
Indien van
toepassing
voert
Elia een zijn
plaatsbeschrijving
de werken. Na de werken wordt eventuele schade geëvalueerd en vergoed.
Bij landbouwers gebeurt dit op basis van de protocolovereenkomst tussen Elia
en de landbouworganisaties Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat.

Wie is Elia?

Meer info?
elia.be

Elia beheert het Belgische hoogspanningsnet en is verantwoordelijk voor
het transport van elektriciteit doorheen het hele land. Veiligheid staat hierbij
voorop. Bij de ontwikkeling van het elektriciteitsnet van de toekomst staat
de samenleving steeds centraal.

8.781 K M
ELEK TRICITEITSVERBINDINGEN

30.000 T O T
400.0000 VO LT

808
H O O G S PA N N I N G S S TAT I O N S

omwonenden@elia.be
0800 11 089
Elia projects
V.U. :

Julien Madani
Elia Transmission Belgium
Keizerslaan 20 – 1000 Brussel – België

