Limburg Win(d)t
bouwt dit jaar
11 windmolens
Coöperanten krijgen dividend van 4,5 procent
HASSELT - Limburg Win(d)t bouwt dit jaar elf nieuwe windmolens in
Limburg. Hiermee is een investering gemoeid van meer dan 30 miljoen
euro. Een deel van het geld komt van de coöperatieve Limburg wind, die
dit jaar een dividend van 4,5 procent uitkeert. De coöperanten kunnen bij
stroomleverancier Aspiravi Energy ook rekenen op een gunsttarief.
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het verbruik van 40.520 gezinnen.
Dit jaar bouwt Limburg
Win(d)t elf nieuwe windmolens
in Dilsen-Stokkem (1), Genk (4),
Ham (2), Lummen (2) en Maasmechelen (2).

Leverancier
Meer dan 250 aandeelhouders
van Limburg wind waren vrijdag
in Hasselt aanwezig op de vijfde
algemene vergadering van hun
coöperatieve. Tot nu toe hebben
ze bijgedragen tot de bouw van 35
van de 69 windturbines in Limburg. Limburg wind is in 2010
opgericht door Nuhma, LRM, Aspiravi en Hefboom om de inwoners
te betrekken bij de bouw van windmolens van Limburg Win(d)t en
nadien ook Lommel Win(d)t. “Wij
investeren in projecten met een beperkt risico, waarbij de winst ook
terugvloeit naar de lokale overheden”, zegt gedelegeerd bestuurder
Dirk Dalle. “Dit jaar kunnen we
een dividend van 4,5 procent uitbetalen. Een zeer mooi resultaat in
tijden waar spaarboekjes maar 0,2
of 0,3 procent opbrengen.”
Limburg wind heeft sinds zijn oprichting jaarlijks een dividend van
4 tot 5 procent kunnen uitkeren.
Coöperanten kunnen maximum

De coöperanten van Limburg wind
kunnen naast hun dividend nog
rekenen op andere voordelen. Zo
komt hun participatie in aanmerking voor de verplichting om bij
nieuwbouw een gedeelte hernieuwbare energie te produceren.
Sinds kort kunnen de coöperanten
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ook rekenen op het gunsttarief van
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stroomleverancier Aspiravi Energy.
“De oprichting van deze vennootschap was de logische volgende
stap”, zegt Ludo Kelchtermans
voor 3.000 euro deelbewijzen ko- (Nuhma). “We willen met Aspiravi
pen. Twee derde van de 5.500 aan- Energy onze lokaal geproduceerde
deelhouders heeft dat maximum groene energie op een voordelige
aantal gekocht. Nieuwe trend is dat manier aanbieden aan onze cogrootouders voor hun kleinkin- operanten. Daarnaast is er ook
deren aandelen kopen. Allemaal een sociaal doel aan gekoppeld:
samen brachten de coöperanten per gebruikte megawattuur gaat
14,8 miljoen euro bijeen. Dat geld er 1 euro naar het streekfonds ‘Een
is geïnvesteerd in windparken in Hart voor Limburg’.” Ook nietBeringen, Genk, Halen-Diest, aandeelhouders kunnen stroom
Ham, Hasselt, Lommel, Maaseik kopen bij Aspiravi Energy, maar
en Tessenderlo.In totaal goed voor zij betalen een iets duurder tarief Eén van de windmolens van Limburg Win(d)t. Dit jaar worden er elf nieuwe
een vermogen van 76 megawatt of ➜ www.aspiravi-energy.be
bijgebouwd. FOTO TONY VAN GALEN

Een dividend van
4,5 procent uitbetalen,
is mooi in tijden waar
spaarboekjes maar 0,2
of 0,3 procent opbrengen

Bionerga beslist dit najaar over afvaloven in Beringen
BERINGEN - Dit najaar beslist Bionerga over de investering in een
nieuwe biostoomcentrale op het industrieterrein Ravenshout in
Beringen. Dat is gisteren gezegd tijdens de algemene vergadering van
Nuhma, deI n eigenaar
n o v a t i n g Dvan
i g i t Bionerga.
a l C o n t e n tHet dossier ligt al een jaar stil na de
beslissing van de Vlaamse regering om geen groenestroomcertiﬁcaten
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