
Er komt wel wat kijken bij een functie als bestuurslid van het Omgevingsfonds Milde Meetjes, hier 
alvast wat meer informatie. 

Oprichting “Omgevingsfonds Milde Meetjes 
Onder impuls van de Provincie, hebben de uitbaters  van de windturbines die na 2015 zijn vergund - 
Ecopower, Elicio, ENGIE en Luminus - en de Koning Boudewijnstichting eind 2020 samen het 
omgevingsfonds “Milde Meetjes” opgericht. De uitbaters storten elk jaar, 20 jaar lang en per 
windturbine, een bedrag in dat fonds:  
- Eerste 15 jaar: 6 000 euro per windturbine per jaar 
- Laatste 5 jaar: 2 000 euro per windturbine per jaar 
 
Welke projecten komen in aanmerking voor die middelen?  
 
De middelen van het fonds kunnen projecten financieren die: 

- uitgevoerd worden in een zone tot 800 meter rond de concentratiezone 
- de kwaliteit van de omgeving verbeteren 
- duurzaam zijn 
- zoveel mogelijk mensen ten goede komen 

 
Samenstelling bestuurscomité 
 
De stichters laten zich vertegenwoordigen door het Bestuurscomité. Het eerste bestuur zullen zij 
selecteren. Het Bestuurscomité zal vervolgens autonoom beslissen over nieuwe en/of verlengde 
mandaten.  
 
Het Bestuurscomité moet bestaan uit:  
 

- 1 persoon van de Koning Boudewijnstichting 
- 1 (externe) voorzitter. De eerste voorzitter wordt door de Stichters bepaald. Het mandaat 

van de voorzitter duurt 3 jaar en kan eenmaal hernieuwd worden. 
 
en 8 omwonenden en landbouwers die wonen of bedrijvig zijn binnen de focuszone = de 
concentratiezone van het windlandschap Eeklo-Maldegem + 800m.  
 
Bijkomend moet de samenstelling van deze 8 personen hier aan voldoen: 
 

- minstens 2 leden wonen in de focuszone 
- minstens 2 leden zijn landbouwers die wonen of bedrijvig zijn in de focuszone 
- minstens 1 lid woont of is bedrijvig in de gemeente Eeklo 
- minstens 1 lid woont of is bedrijvig in de gemeente Sint-Laureins 
- minstens 1 lid woont of is bedrijvig in de gemeente Kaprijke 
- minstens 1 lid woont of is bedrijvig in de gemeente Maldegem 
 
Er wordt genderpariteit nagestreefd maar het engagement van de leden primeert. De duur van 
het mandaat van de leden van het Bestuurscomité bedraagt 6 jaar MAAR de helft daar van moet 
om de 3 jaar worden vernieuwd. Dus 4 van de eerste bestuursleden worden aangesteld voor 3 
jaar en 4 voor 6 jaar. 

 
De Provincie Oost-Vlaanderen kan een waarnemer afvaardigen, deze heeft geen stemrecht 
 
 
 



 
Wat moet het Bestuurscomité doen? 
 
Het Bestuurscomité is het beslissingsorgaan van het fonds. Het zorgt er voor dat het fonds werkt. Het 
Bestuurscomité bepaalt hoe het fonds zal werken  en wie eventuele partners zijn.  
Het Bestuurscomité komt minstens 1x per jaar samen en verder zo veel als nodig is. De zetel van het 
fonds is de Huysmanhoeve (Bus 1, 9900 Eeklo).  
 
Het Bestuurscomité beslist autonoom over de keuze en omvang van te financieren projecten. Deze 
moeten uiteraard wel voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de statuten. Het 
Bestuurscomité wordt hiervoor bijgestaan door 3 adviesgroepen. 
 
Adviesgroepen 
 
Het bestuurscomité zal worden bijgestaan worden door 3 adviesgroepen voor de beoordeling van de 
projecten. De adviesgroepen moeten er voor zorgen dat de ingediende projecten realiseerbaar en  
kwalitatief zijn.  
 
Deze 3 adviesgroepen bestaan uit: 

- De uitbaters van de windturbines – zij doen enkel de test of projecten geen schade zouden 
toebrengen aan hun belangen of imago 

- Medewerkers van de 4 betrokken gemeenten – deze hebben een niet bindende adviserende 
rol inzake de keuze van de projecten. Ze hebben een functie op vlak van leefmilieu, 
ruimtelijke ordening of energie. Ze worden door hun respectievelijke bestuur aangeduid. 

- Experten uit de omgeving – een of meerdere experten uit en met kennis van de omgeving. Ze 
hebben een niet bindende adviserende rol inzake de keuze van de projecten. 

 
Projectselectie 
 
Elk jaar zal een projectoproep gedaan worden. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon kan een 
project indienen op voorwaarde dat het voldoet aan: 
 

- Het project heeft een meerwaarde voor de focuszone 
- Het project maakt voor zo veel mogelijk personen in een zo groot mogelijk gebied (in de 

focuszone) een kwalitatief, positief verschil 
- Het project draagt bij aan duurzame energieproductie of -verbruik en/of ondersteunt 

landschappelijke ontwikkelingen 
 
De volgorde van deze voorwaarden is mede bepalend voor de weging van de voorstellen. 
 
Het is aan het eerste Bestuurscomité om meer in detail uit te werken: 

- hoe precies de projectoproep zal gebeuren 
- hoe precies de besteding van de middelen per project zal gebeuren 
- hoe precies de selectie van projecten zal gebeuren 


