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Het project ‘North Sea – Sustainable Energy Planning’ 
is één van de vele projecten die valt onder het ‘North 
Sea Programma 2007-2013’. Verschillende partners 
uit Duitsland, Nederland, Denemarken, Zweden, 
Schotland en Vlaanderen hebben zich verenigd en 
geëngageerd om dit project samen uit te bouwen. Het 
project beoogt verschillende doelen:

- Het verhogen van het gebruik van duurzame 
energieplanning op regionaal en lokaal vlak door het 
ontwikkelen, implementeren en evalueren van een 
transnationaal model. 

- Het project moet een katalysator zijn voor 
innovatieve processen door het ontwikkelen van 
middelen om tot ‘energie-efficiënte regio’s’ te komen.

- Streven naar duurzame netwerking, 
kennisopbouw en –uitwisseling op transnationaal 
niveau.

- Identificeren van nieuwe 
samenwerkingsverbanden op het niveau van 
North-Sea Region.

- Ontwikkelen van nieuwe methodieken, 
handleidingen en middelen voor duurzame 
energieplanning



The North Sea Region 
Programme 2007-2013
Het ‘North Sea Region 
Programme 2007-2013’ richt 
zich op de ontwikkeling van 
regionale projecten in gebieden 
rond de Noordzee. Dit 
programma heeft als doel van 
deze regio een betere plaats te 
maken om te wonen, te werken 
en te investeren via de promotie 
van transnatioale 
samenwerking.
Het ‘2007-2013 programma’ 
verbindt regio’s van 7 landen 
rond de Noordzee en bouwt met 
de uitvoering van verschillende 
projecten aan de fundamenten 
voor toekomstige transnationale 
projecten die een toegevoegde 
waarde zullen betekenen voor 
enerzijds de partnerregio’s en 
anderzijds regio’s hierbuiten

 

• Klimaatkatern:
Extra katern in de afvalkrant rond REG, 
hernieuwbare energie en klimaat.

• Energiemobiel:

Mobiele stand rond energiebesparingsmaatregelen en 

hernieuwbare energie

• Eco-scan:

Ontwikkelen van geïntegreerde scan op vlak van afval, 

energie,… in bedrijven.

Projecten Leiedal:

• Uitwerken van een regionale energiestrategie

• Uitwerken van een streekgerichte aanpak van 

hernieuwbare energiebronnen

• Versterken van het nieuw duurzaam openbaar 

patrimonium (duurzame verkavelingen, openbare 

ruimte, openbare gebouwen)

De eerste actie is van strategisch niveau, de andere twee 

eerder operationeel

 Vlaamse partners

De twee Vlaamse partners in het project ‘North Sea 
– Sustainable Energy Planning’ zijn de 
streekintercommunale Leiedal en de 
afvalintercom- munale Imog. Beide 
intercommunales hebben als werkingsgebied de 
regio Kortrijk. Een nauwe samenwerking en 
onderlinge afstemming over dit project is dus een 
must! Beiden hebben met hun eigen projecten een 
ander invalshoek maar hetzelfde doel, streven naar 
duurzame energieplanning en energiestrategieën.

Projecten Imog:

“Imog ziet dit project als een kans om via concrete 
deelprojecten te helpen bij het  omzetten van een 
regionale energiestrategie in de praktijk, waarbij 
communicatie, opleiding en sensibilisatie van een 
zo ruim mogelijk draagvlak de regio zowel intern 
als extern energiebewust moet promoten.”

Deelprojecten:

• Eco-service:
Opbouw educatief centrum waar we via 
opleidingen en voorbeelden verschillende 
doelgroepen kennis laten maken met realisaties en 
technieken rond energiebesparing en hernieuwbare 
energie.


