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provinciaal beleidskader voor windenergie?
Jurgen Vanlerberge 

Gedeputeerde van klimaat & energie,
natuur & leefmilieu 

Hans Vermeersch  
Coördinator Natuur.koepel 

Zuid-West-Vlaanderen

‘Ik pleit voor een kwanti-
tatieve uitwerking. Waar 
plaatsen we die 200 bij-
komende windmolens. 
Het zijn er gemiddeld 
3 per gemeente. Dat is 
haalbaar, we moeten et 
gewoon durven uitteke-
nen.’

‘De Provincie is vol-
gens ons het meest 

geschikte bestuursni-
veau voor een beleids-
kader windenergie en 

dient het initiatief te 
nemen om verschillen-

de partners samen te 
brengen’ 

Nee is geen toegelaten antwoord

Ik val meteen met de deur in huis: we moeten af van 
fossiele brandstoffen. Ze zorgen voor de grootste 
CO2-uitstoot en ze zijn nefast voor ons klimaat.
Elektrificatie is dé boodschap. We moeten nog meer 
inzetten op hernieuwbare energie uit zon en wind. 
De technologie is er en de productiekost daalt fors. 
Nu nog de burger overtuigen. Windmolens wekken 
nog altijd veel weerstand op. 

In West-Vlaanderen staan er vandaag 90 windtur-
bines. Om de doelstellingen hernieuwbare energie 
te halen, moeten er op termijn minstens 200 bijko-
men. Dat is veel, maar besef: op vandaag staan er 
in amper 15 van de 64 West-Vlaamse gemeenten 
windmolens. De Vlaamse regering wil meer lokale 
bevoegdheid inzake de inplanting ervan. Dan moe-
ten gemeentebesturen én hun inwoners overtuigd 
worden dat er geen alternatief is. Ze moeten afstap-
pen van hun NIMBY-reflex, want dat is vandaag de 
grootste rem op de verdere groei van windmolens.

Die NIMBY-reflex is ingegeven door onwetendheid, 
ongenuanceerde krantenkoppen en een gevoel dat 
het allemaal nog niet echt dringt en wringt. Ik ben 
op dat vlak formeel: het dringt en wringt wél. Die 
boodschap moeten we brengen, tot in de diepste 
uithoeken van onze provincie. Een geïnformeerde 
burger is minder geneigd om defensief te reageren.

Het is zeer de vraag of een provinciaal beleidskader 
met bijhorende positieve lijst van inplantingslocaties 
zal leiden tot een groter draagvlak. Ik ben sceptisch. 
Die lijst zou wel eens erg kort kunnen uitvallen. Ze-
ker als ‘nee’ een toegelaten antwoord is op de vraag 
of er in gemeente x of y windmolens kunnen bijko-
men. Daarom pleit ik voor een kwantitatieve uitwer-
king. Waar plaatsen we die 200 bijkomende windmo-
lens? Het zijn er gemiddeld 3 per gemeente. Dat is 
haalbaar, we moeten het gewoon durven uittekenen. 
Als dit plan er is, kan de burger participeren, ook 
financieel.

Nood aan een ruimer discours? Lees mijn longread 
over windmolens op www.jurgenvanlerberghe.be 

Natuur.koepel vzw wil dat er meer ingezet wordt op 
windenergie. Bij aanvragen voor windmolens in de 
regio wordt steevast ons standpunt gevraagd.  Ener-
zijds door het gemeentebestuur, omdat ze vaak zelf 
weinig visie durven tonen, en anderzijds door actie-
groepen. Zij worstelen met het NIMBY-syndroom en 
zien in Natuurpunt plots een waardevolle partner.

Daarom formuleerden we in 2013 al een visie rond 
windenergie voor Zuid-West-Vlaanderen. We maak-
ten een positieve kaart, die zones in onze regio aan-
duidt waar wij mogelijkheden zien voor windmolens. 
Tegelijk riepen we de rovincie op om werk te maken 
van een provinciaal plan rond windenergie. De prin-
cipes van clustering van windmolens en voorkeur 
voor plaatsing langs lijninfrastructuren moeten aan-
gevuld worden met aanduiding van nieuwe mogelijke 
zones voor energielandschappen. Daarnaast zijn 
exclusiezones nodig, vooral gebaseerd op onver-
enigbaarheid met natuur- en landschapswaarden. 

De Provincie is volgens ons het meest geschikte be-
stuursniveau hiervoor en dient het initiatief te nemen 
om de verschillende partners (gemeenten, gemeen-
telijke samenwerkingsverbanden, coöperatieven) 
samen te brengen. Oost-Vlaanderen heeft met haar 
provinciaal beleidskader voor windturbines bewezen 
dat dit werkt. Sindsdien werden daar verschillende 
grootschalige windlandschappen gerealiseerd. Het 
regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering past 
de regelgeving m.b.t. de ruimtelijke impact voor het 
plaatsen van windmolens echter aan en legt de be-
voegdheid hiervoor bij lokale besturen. Een slechte 
zaak wat ons betreft, want NIMBY loert om de hoek. 

Tegelijk dient werk gemaakt te worden van een par-
ticipatief traject. Met de huidige aanpak wordt de 
windmolenlocatie vastgelegd volgens de voorkeur 
van de belanghebbenden. Het grootste deel van het 
financieel gewin gaat immers naar de eigenaar van 
de gronden. Wij pleiten voor directe inspraak en mo-
gelijkheid voor financiële participatie van omwonen-
den op geschikte locaties. Dat is de enige manier om 
het draagvlak voor windenergie te vergroten.


