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Windenergie 
in onze provincie
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Kaprijke naar Raad van State  
tegen windmolens

       Naar een  
‘klimaatgezonde’ provincie
Gedeputeerde Geert Versnick  
over het Oost-Vlaams energiebeleid

Natuurpunt en Partners Meetjesland is al jaren pleitbezorger om 
werk te maken van windenergie in onze regio. In 2011 werkten we 
de visietekst ‘ruimte voor extra windmolens in het Meetjesland’ 
uit. Daarin pleitten we voor een actieve overheid. Dit was nodig 
omdat er zeer veel aanvragen van projectontwikkelaars waren 
voor niet geschikte locaties.

Een sturende overheid is volgens 
NPM nodig voor het ontwikkelen van 
gewenste locaties, maar evenzeer voor de 
vrijwaring van minder geschikte locaties. 
We waren dan ook verheugd dat onze 
provincie het initiatief nam om zowel 
langs de N49 (Eeklo-Maldegem-Kaprijke-
Assenede) als langs de E40 (o.a. in Aalter 
en Nevele) een Provinciaal Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan (PRUP) windenergie op 
te maken. Recent werd het eerste plan 
(PRUP Windlandschap Eeklo-Maldegem) 
definitief goedgekeurd, het tweede kreeg 
geen groen licht van Vlaams minister Joke 
Schauvliege.

Op de man af
Om het fijne te weten van het hoe en 
waarom stapten we naar gedeputeerde 
Geert Versnick (Open VLD). Als Oost-
Vlaams gedeputeerde voor o.a. economie 
en ruimtelijke ordening is hij één van de 
trekkers van bio-gebaseerde economie in 
Oost-Vlaanderen. Als vicevoorzitter van 
zowel Elia als Eandis beschikt hij over heel 
wat expertise over energiebeleid.

De provincie Oost-Vlaanderen kiest 
bewust voor groene energie. Welke 
doelen wil de provincie realiseren?
Geert Versnick: “De provincie heeft 
een scan uitgevoerd van haar volledige 
grondgebied naar mogelijkheden voor de 
verschillende vormen van hernieuwbare 
energie. Dat betekent bijvoorbeeld dat 
we bekeken hebben wat de hoeveelheid 
biomassa in de provincie is die we kunnen 
aanwenden om energie te produceren. 
Het gaat hier dus niet over hoeveel 
biomassa we kunnen invoeren vanuit 
andere regio’s of het buitenland. 

Het uiteindelijke doel is om dat potentieel 
gerealiseerd te zien. Dan kunnen we de 
volledige, huidige elektriciteitsbehoefte 
in de provincie dekken. Er zal bovendien 
nog wat overproductie elektriciteit zijn, 
waarmee een deel van de energiebehoefte 
voor verwarming en transport kan worden 
opgevangen.”

Wat is de drijfveer van de provincie om 
voor groene energie te kiezen? Gaat 
het louter over een ecologische visie 
of is de realisatie van windmolens 
ook economisch belangrijk voor de 
provincie?
“Ecologische redenen zijn er zeker; in de 
problematiek van de klimaatopwarming 
nemen wij onze verantwoordelijkheid 
ernstig. Maar ook economisch gezien zal 
het een goede zaak zijn als we minder 
afhankelijk worden van het buitenland 
voor onze energieopwekking. 

De gemeente Kaprijke is van oordeel dat bij de opmaak van het windplan 
onvoldoende rekening gehouden werd met hun bezwaren. Volgens de 
gemeente komen de windmolens te dicht tegen de woonkernen. De 
gemeente vreest ook een impact op de woonuitbreidingszone, het geplande 
afrittencomplex en de eventuele realisatie van een lokaal bedrijventerrein. 
“Wij zijn niet gekant tegen windmolens langs de N49, maar willen de zoekzone 
waar windmolens kunnen drastisch ingeperkt zien”, aldus het gemeentebestuur. 
Bij een eventuele vernietiging van het windplan moet de volledige procedure 
opnieuw opgestart worden.” Er waren nochtans andere mogelijkheden om er 
over te waken dat de impact op de woonkwaliteit tot een minimum beperkt 
blijft, bijvoorbeeld in het kader van de project-MER  of bij de aanvraag van de 
stedenbouwkundige vergunning.

(cartoon: www.structuurvisiezh.pleio.nl)
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(cartoon: www.suisse-eole.ch)

We kunnen de middelen die nu naar de 
import van fossiele brandstoffen gaan 
beter in onze provincie houden.”

Minister Schauvliege keurde 
recent het Provinciaal Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan voor windmolens 
langs de N49 in Eeklo/Maldegem 
goed. Hoeveel bijkomende windmolens 
zijn voorzien en wat is de timing?
“Het PRUP is goedgekeurd, mits enkele 
kleine uitsluitingen, en we zijn daar heel 
blij om! Het betekent dat we ook de 
uitwerking van het flankerend beleid 
verder kunnen uitrollen: de rechtstreekse 
participatie, het omgevingsfonds en het 
meld/monitorpunt. In totaal zijn ongeveer 
25 extra windmolens voorzien in deze 
zone.”

De provincie kiest bewust voor 
rechtstreekse participatie van  
burgers in windmolenprojecten.  
Wat is de drijfveer?
“We willen dat de burgers zich betrokken 
voelen bij de windturbines, die tenslotte 
in hún achtertuin terecht komen. 
Decentrale energieopwekking is geen ver-
van-mijn-bed show meer maar dringt door 
tot in ieders leefwereld. In het geval van 
windturbines roept dat tegenstand op. 
Door de komst van windturbines hebben 
mensen vaak het gevoel de controle 
over hun eigen omgeving kwijt te raken. 

Het zijn zij die het best 
kunnen aangeven 
hoe hun omgeving 
aantrekkelijker kan 
gemaakt worden. Op 
dit moment zijn er 
nog geen concrete 
projecten uitgeschreven 
die gerealiseerd 
zullen worden, het 
fonds is in opbouw. 
De actoren hebben 
aangegeven dat de middelen vooral naar 
landschapsontwikkeling en duurzame 
energieprojecten zullen gaan.”
“Hoewel het project ‘Milde Meetjes’ nog 
niet ten einde is, kunnen we al spreken 
van een geslaagd project. De actoren 
hebben elkaar gevonden, een synergie 
ontstaat. 
Verschillende regio’s hebben al 
aangegeven de expertise en de kennis uit 
het project te willen delen. Het is niet de 
bedoeling dat de provincie met dat fonds 
projecten zal realiseren, andere actoren 
zullen dat doen met instemming van de 
omgeving, of de omgeving zélf zal dat 
doen.”

NPM was vragende partij om mee 
aan het stuur te staan bij het 
omgevingsfonds. We menen dat onze 
expertise een meerwaarde kan zijn en 
ook buurtbewoners waren vragende 
partij voor een sterke betrokkenheid 
van natuur- en milieuverenigingen. 
De provincie besliste echter dat enkel 
buurtbewoners en landbouwers lid 
kunnen zijn van de stuurgroep en 
vertegenwoordigers van natuur- en 
milieuverenigingen niet. Is dit geen 
gemiste kans?
“Vanuit de provincie zijn we ervan 
overtuigd dat Natuurpunt en Partners 
Meetjesland belangrijke kennis over en 
ervaring met de regio heeft. Net zoals 
andere verenigingen in de projectregio 
krijgt NPM steeds opnieuw de kans 
advies te geven bij het ontstaan van het 
fonds. Ook bij de uiteindelijke werking 
van het fonds zal er een adviesgroep 
zijn van verenigingen. Deze groep zal 
mee de omwonenden en landbouwers 
helpen beslissen bij de keuze van 
projecten. De provincie hoopt dat NPM 
de kans zal nemen om de omwonenden 
en landbouwers bij te staan met hun 
advies. De focus voor beheer van het 
omgevingsfonds ligt bij de mensen en 
landbouwers die binnen 800 m van de 
zone rond de turbines zullen wonen.”

Die controle willen we teruggeven door 
rechtstreekse participatie: het mede-
eigenaarschap van de windturbines geeft 
controle over de turbines, maar ook 
over wat er met de opbrengsten ervan 
gebeurt. De link tussen de opgewekte 
windenergie en de elektriciteit in huis 
wordt zeer duidelijk. Mensen beseffen 
dan heel goed waarom die windturbines 
er moeten komen en dat zorgt dan weer 
voor aanvaarding.”

De provincie verplicht eigenaars 
van windmolens om een bijdrage te 
betalen in een omgevingsfonds. Het 
omgevingsfonds zal acties financieren 
die de omgeving aantrekkelijker 
maken. Welke projecten wil de 
provincie realiseren met deze 
middelen?
“De provincie nodigt de eigenaars van 
windturbines uit om bij te dragen in het 
omgevingsfonds. Het fonds is niet louter 
een financiële toelage aan de omgeving. 
Het is een erkenning van de eigenaars 
van windturbines naar de regio voor de 
wijziging in hun landschap. Het is een 
hefboom naar een meer duurzaam en 
kwaliteitsvol gebied. Daarnaast zorgt 
het tot stand komen van het fonds 
en de werking van het fonds voor een 
verhoogde sociale cohesie en draagvlak 
voor duurzame energieprojecten. De 
methodiek, een participatietraject om dit 
fonds op te richten, ligt dan ook volledig 
in het verlengde van deze doelstellingen.”

“Het project ‘Milde Meetjes’ faciliteert 
het participatietraject. De werking van 
het omgevingsfonds wordt volledig 
bepaald door de actoren in de regio: 
omwonenden, landbouwers en eigenaars 
van windturbines. 
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Minister Schauvliege gaf geen groen licht voor het 
PRUP ‘Windlandschap E40 tussen Aalter en Aalst’. Was 
dit dossier, in tegenstelling tot het plan voor Eeklo-
Maldegem, niet goed voorbereid door de provincie? Is de 
provincie van plan om werk te maken van een aangepast 
RUP?
“Dit PRUP stoelt op dezelfde principes als dat van Eeklo-
Maldegem. Aan het dossier werd jarenlang gewerkt en het is 
ook juridisch afgetoetst om te zien of het goed in elkaar zat. 
Maar blijkbaar oordeelde de minister daar anders over. Wij 
maken geen nieuw PRUP op zolang niet duidelijk is hoe de 
punten die zij aanhaalt in haar besluit van onthouding van 
goedkeuring kunnen opgelost worden. De zone is intussen 
wel in het vizier gekomen van het Vlaamse traject ‘Fastlane 
Wind’. Vlaanderen wil de realisatie van windturbines faciliteren 
en wil daarbij ook de potenties in kaart brengen. En de E40 
tussen Aalter en Aalst is daar als prioritaire zone uitgekomen. 
We volgen dit op en bieden onze jarenlange expertise aan, 
maar zo lang geen duidelijkheid is over wat daar zal gebeuren, 
zullen wij geen nieuw PRUP opmaken.“

Betekent dit dat er geen windmolens  
langs de E40 gerealiseerd zullen worden?
“Toch wel. Door de onthouding van goedkeuring van het 
PRUP vallen wij nu terug op de situatie van ervoor: overal 
aan de E40 tussen Aalter en Aalst kunnen windturbines 
komen, maar wie zal zeggen waar wel en waar niet? Ons plan 
bracht duidelijkheid en rust, die is nu weg. In ieder geval 
gaan de ontwikkelaars door met projecten. In Hansbeke is 
een vergunningsaanvraag lopende en in Melle/Wetteren en 
Erembodegem werden de aanvragen onlangs ingediend. Dus 
ook wij gaan verder de windprojecten in onze voormalige 
concentratiezones ondersteunen en zeker het flankerend 
beleid daar uitrollen. Overal moeten omgevingsfondsen 
komen en de rechtstreekse participatie moet overal toegepast 
worden.”
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Geweerd uit stuurgroep
Natuurpunt en Partners Meetjesland vroeg aan het 
provinciebestuur om een actieve rol te mogen vervullen in het 
omgevingsfonds ‘Milde Meetjes’ dat gespijsd wordt door de 
projectontwikkelaars voor windenergie. Met dit fonds zullen 
projecten voor landschapsontwikkeling en duurzame energie 
opstart worden ter compensatie van de impact van de windmolens 
op de omgeving. Gezien de doelstellingen van het fonds leek 
het ons logisch dat onze vereniging een actieve rol zou krijgen 
in de stuurgroep, naast omwonenden en eventueel andere lokaal 
actieve verenigingen. De provincie besliste echter om wel de 
landbouw een plaats te geven in de stuurgroep maar de natuur- 
en milieuverenigingen niet. Een keuze die we niet snappen. Ook 
de buurtbewoners drongen op de inspraakvergadering aan op een 
actieve betrokkenheid van onze vereniging.

Na aandringen belooft de provincie nu dat we lid mogen 
worden van een adviesgroep. Dit maakt het naar ons aanvoelen 
allemaal zeer ingewikkeld en niet evenwichtig. We hopen 
dat dit geen valse start is van het fonds. We blijven er over 
waken dat de middelen van het fonds ingezet worden voor 
landschapsontwikkeling en duurzame energie.
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