Brussel, 07/06/2018

Windmolenpark Saint-Roch in Péruwelz-Beloeil:
21 GWh/jaar groene stroom en een besparing van 10.500 ton CO2
dankzij 4 nieuwe windmolens langsheen de E42
Een 100% overheidsproject, gedragen door IPALLE en IDETA
en gefinancierd door Belfius en de Europese Investeringsbank (EIB)

Vier windmolens met een vermogen van elk 2 MW leveren 21 GWh/jaar groene stroom, of het
equivalent van het verbruik van 6.580 gezinnen en 10.500 ton CO2 minder in onze atmosfeer.
Sinds donderdag 7 juni 2018 is het windmolenpark Moulins Saint-Roch op het grondgebied van
de gemeenten Péruwelz en Beloeil officieel in gebruik. Het ligt vlakbij de toekomstige
industriezone POLARIS, langsheen de E42-autosnelweg. Een project dat werd gefinancierd
door Belfius en de EIB in het kader van hun gezamenlijk programma Smart Cities, Climate
Action & Circular Economy.
Dankzij de samenwerking tussen de intercommunale milieubeheersmaatschappij IPALLE en het
Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling IDETA, dekt het nieuwe windmolenpark Moulins Saint-Roch
(Wallonie Picarde), de elektriciteitsbehoefte van niet minder dan 6.580 gezinnen. De 4 windmolens
van het type Senvion MM100, die evenwijdig met de E42 staan opgesteld, zorgen voortaan jaarlijks
voor 10.500 ton minder CO2-uitstoot, wat overeenstemt met de uitstoot van 1.700 woningen of 4.500
voertuigen.
De bouw van het park werd gecompenseerd met de aanleg van een voedergebied voor vogels van 4
hectare groot, nog vóór de bouwwerkzaamheden van start gingen. De werkzaamheden werden
aangevat in juni en waren midden december afgerond.

Een voordelige financiering
Voor de realisatie van dit belangrijke project konden IPALLE en IDETA rekenen op een voordelige
financiering van Belfius en de Europese Investeringsbank in het kader van hun partnership ter
ondersteuning van de totstandkoming van ‘Smart Cities’ in België.
Na een grondige analyse van het dossier waren experten van de EIB en Belfius ervan overtuigd dat
dit project getuigde van een strategische, geïntegreerde en duurzame benadering. De voordelige
financiering zorgt meteen voor een aanzienlijke verlichting van de rentelasten van het krediet, wat
alleen maar de lokale financiën en de inwoners ten goede komt.

Lokale overheden kunnen een vooraanstaande rol spelen in de strijd tegen de opwarming van de
aarde en bij de uitbouw van een circulaire economie. Ze kunnen zelf het goede voorbeeld stellen en
hiermee ondernemingen, particulieren en andere organisaties inspireren om ook initiatieven te nemen
en mee te stappen in een milieuvriendelijk verhaal. Met het oog op een optimale ondersteuning van
deze dynamiek hebben Belfius en de EIB de financieringsprogramma's Smart Cities, Climate Action &
Circular Economy en Smart Cities & Sustainable Development bedacht.
Al meer dan 100 slimme en duurzame projecten konden gebruikmaken van het
financieringsprogramma, waaronder een tiental in de provincie Henegouwen. Enkele andere in het
oog springende voorbeelden zijn het stadsvernieuwingsproject ‘h^aqua’ in Harelbeke, de
geïntegreerde bibliotheek/academie van Aalst, het nieuwe administratief centrum van Wetteren, bijnaenergieneutrale (BEN) assistentiewoningen in Schelle, de renovatie van het centrum van Deinze, de
inrichting van La Croisette in Dinant, de nieuwe brandweerkazerne van de hulpverleningszone ZuidWest Limburg enz.
Jean-Marie Bréban, directeur Distributie Public & Social Banking Wallonië bij Belfius: “Als
historische partner van openbare besturen en als motor van de Belgische economie ziet Belfius het
als zijn plicht om steden en gemeenten te begeleiden en toekomstige, duurzame projecten te
ontwikkelen. Om een voorbeeld te stellen voor burgers, ondernemingen en andere openbare
besturen. Daarom zijn we bijzonder verheugd dat dit windmolenpark tot stand kon komen met de hulp
van het Smart Cities-programma met de EIB. En dat we hierdoor intercommunales IPALLE en IDETA
konden helpen bij het promoten van lokaal opgewekte groene energie. Om op die manier concreet
hun CO2-uitstoot terug te dringen en samen te strijden tegen de klimaatverandering."
Jean-Christophe Laloux, directeur-generaal van de Europese Investeringsbank: "Samen met
onze Belgische partner Belfius ondersteunen we toekomstgerichte projecten van gemeenten. Het
verheugt ons bijzonder dat we konden bijdragen aan de realisatie van dit belangrijke project, dat een
besparing van 10.500 ton CO2 oplevert, het equivalent van de uitstoot van 1.700 woningen of 4.500
voertuigen. Via de EIB, de financiële poot van de Europese Unie, is Europa actief in de steden en
regio’s ten gunste van de burgers."

Over de Europese Investeringsbank (EIB)
De Europese Investeringsbank (EIB), met de lidstaten van de Europese Unie als aandeelhouders, is
de instelling voor langetermijnfinanciering van de EU. De EIB stelt langlopende financieringen ter
beschikking om kwaliteitsvolle investeringen te ondersteunen en zo de grote doelstellingen van de EU
te realiseren. Zo heeft de EIB zich ertoe verbonden ondersteuning te bieden aan het uitvoeren van het
Klimaatakkoord van Parijs en om de strijd aan te binden met de opwarming van de aarde. De EIB is
actief in meer dan 130 landen en verstrekt het grootste aantal investeringen in dit domein. Een vierde
van haar financieringen gaat momenteel naar de vrijwaring van het klimaat en ze is de grootste
emittent van groene obligaties.
Over Belfius Bank & Verzekeringen
Belfius Bank & Verzekeringen is een bank-verzekeraar met een stevige lokale verankering. Hij oefent
zijn commerciële activiteiten uit in België in 3 kerndomeinen: retail & commercial banking, financiële
dienstverlening aan de openbare sector en de ondernemingen, en verzekeringen. Belfius Bank &
Verzekeringen heeft 150 jaar ervaring in de overheidssector en 50 jaar ervaring in het segment van de
particuliere klanten. De bankverzekeraar is volledig in handen van de Belgische overheid via de
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). Zijn aandelen zijn niet beursgenoteerd.
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