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1. PROVINCIERAAD 24/04/2013 
 

1.1. Besluit 

 
Art. 1 De raad neemt kennis van het gevoerde onderzoek en het gevoerde overlegtraject voor de 

macroconcentratiezones voor windturbines "Maldegem-Eeklo" en "E40 tussen Aalter en Aalst"; 

 

Art. 2 Voor de macroconcentratiezone voor windturbines "Maldegem-Eeklo" wordt de 

voorkeursbeslissing genomen om windturbines te realiseren volgens het lineaire scenario, een 

dubbele lijninplanting langsheen de transportcorridor van de N49 en de hoogspanningslijnen tussen 

de kruising van de N49 met de N44 in Maldegem en de kruising van de N49 met de N456 in 

Kaprijke; 

 

Art. 3 Voor de macroconcentratiezone voor windturbines "E40 tussen Aalter en Aalst" wordt de 

voorkeursbeslissing genomen om windturbines te realiseren in clusters langsheen de E40. De 6 

geselecteerde clusters zijn: 

- Bedrijventerreinen Aalter 

- Windakker Hansbeke 

- Bedrijventerrein Zwijnaarde 

- Windakker Melle – Wetteren 

- Windkouter Sint-Lievens-Houtem – Erpe-Mere 

- Bedrijventerrein Erembodegem 

 

Art. 4 De voorkeursscenario's worden in de komende maanden verder juridisch vertaald. Er worden 

hiertoe Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen opgemaakt voor het vastleggen van de 

geselecteerde concentratiegebieden. In de Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen worden rond 

elke concentratiezone, een zone voor landschappelijke begeleidende maatregelen en een 

uitsluitingszone voorzien. Het aan de raad voorgelegde concept van ruimtelijk uitvoeringsplan is 

hiertoe de aanzet.  

 

Art. 5. Verdere stappen dienen te worden ondernomen om gebieden die niet geschikt werden 

bevonden om windturbines in te planten maximaal te vrijwaren. Hiertoe kunnen provinciale 

ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgemaakt. Daarnaast wordt aan Vlaanderen gevraagd om 

voor het grondgebied van Oost-Vlaanderen de zogenaamde clichering af te schaffen. 

 

Art.6 Een herverdeling van lusten en lasten en een grotere participatie van de lokale gemeenschap 

rondom de projectzones wordt als een absoluut noodzakelijke voorwaarde gezien voor de realisatie 

op het terrein. De raad wenst daarom volgend model van participatie binnen de projectgebieden van 

de macroconcentratiezones "E40 tussen Aalter en Aalst" en "Maldegem – Eeklo: 

- Aan de output zijde de oprichting van lokale fondsen voor landschapsopbouw enerzijds en 

voor acties rondom hernieuwbare energie / rationeel energiegebruik anderzijds. Deze fondsen 

dienen benut te worden in de directe omgeving van de windprojecten. 

- Aan de input zijde dient een rechtstreekse verankering te worden bekomen voor de lokale 

gemeenschap. Hiertoe worden volgens een getrapt systeem tot 20 % van de turbines 

voorbehouden voor de lokale gemeenschap en overheden. 

 

Art. 7 Gelet op het belang van draagvlak bij de realisatie van windprojecten en de voorbeeldfunctie 

daarbij van de overheden dienen publieke rechtspersonen die eigenaar zijn van gronden gelegen in 

de gebieden zoals die naar voor komen binnen het voorkeursscenario hun mogelijkheden naar 

participatie voor de lokale gemeenschap toe maximaal in te zetten; 

 

Art. 8: Uiterlijk tegen de voorlopige vaststelling van de uitvoeringsplannen waarin de projectzones 

effectief worden afgebakend (voorzien in het najaar van 2013) dient de Provincieraad de zekerheid 

te hebben over de effectieve uitwerking van het participatiemodel. Indien deze zekerheid niet kan 

worden aangereikt, kan de raad niet akkoord gaan met de komst van (bijkomende) windturbines in 

de macroconcentratiezones "E40 tussen Aalter en Aalst" en "Maldegem – Eeklo".  
 

Art. 9: Het is belangrijk om een grondige communicatie te voeren naar alle betrokkenen toe. Hiertoe 

dient het vooropgestelde stappenplan communicatie en overleg te worden verdergezet. 



 
 

3 
 

 

Art.10: Zoals ook aangegeven in het provinciaal beleidskader windturbines zoals goedgekeurd in 

2009 wenst de provincie Oost-Vlaanderen duidelijkheid te hebben over de concrete inplantingen van 

windturbines voor het volledige grondgebied. De raad belast de deputatie met het verder toepassen 

van de principes van ordening in de andere potentiële inplantingslocaties in Oost-Vlaanderen en 

hiertoe de nodige processen op te starten. 
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2. DEPUTATIE 5/12/2013 
 

2.1 BESLUIT 

Inzake draagvlakopbouw en de invulling van rechtstreekse participatie voor 

windturbineprojecten in de macroconcentratiezones Eeklo-Maldegem en E40 tussen Aalter en Aalst, 

worden principieel volgende besluiten genomen: 

Art. 1 

Om de herverdeling van de lusten en de lasten van de windturbineprojecten te 

bewerkstelligen, is een draagvlakmodel uitgewerkt. Dit model bestaat uit het voorzien in de 

windturbineprojecten van minstens 20% rechtstreekse participatie en uit een bijdrage van de 

betreffende ontwikkelaars in een lokaal fonds dat ten goede moet komen aan de omgeving van de 

windturbines. 

Art. 2 

Een partij die de rechtstreekse participatie voor burgers en bedrijven opneemt, moet zo 

gestructureerd zijn dat:  

- leden mede-eigenaar worden van de windturbines 

- leden mede beslissingen nemen en het beleid uitstippelen 

- toetreding betaalbaar en open is voor iedereen 

- de nadruk ligt op produceren van hernieuwbare energie aan een billijke en 

transparante prijs voor de leden 

- zij autonoom opereert en niet wordt bestuurd door overheden of via andere bedrijven. 

- concurrentie met soortgelijke partijen niet kan optreden omdat samenwerking 

optreedt 

Deze partij moet bovendien: 

- aantonen dat zij beschikt over voldoende middelen en kunde om effectief windturbines 

uit te baten 

- het engagement nemen om bij te dragen in het fonds voor de lokale gemeenschap 

(voorwaarde provincieraad 24 april 2013) 

- leden en derden informeren over hernieuwbare energie en windenergie in het 

bijzonder 

Art. 3 

Een partij die de rechtstreekse participatie voor lokale overheden opneemt, moet:  
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- Het mogelijk maken dat lokale overheden mede begunstigde worden van de groene 

stroom en de opbrengsten uit de windturbines. Het mogelijk maken dat de lokale 

overheden mede-eigenaar worden van de windturbines.  

- De lokale overheden correcte informatie verschaffen over hernieuwbare energie en 

windenergie in het bijzonder. 

Art. 4 

De minstens 20% rechtstreekse participatie wordt eerst aangeboden aan de lokale 

overheden, burgers en bedrijven het dichtst bij de windturbineprojecten en zo, trapsgewijs, aan 

lokale overheden, burgers en bedrijven steeds verder ervan verwijderd 

Art. 5 

De Deputatie stelt het Vlaams Energiebedrijf voor als partner voor de rechtstreekse 

participatie voor lokale overheden. De Deputatie stelt REScoop voor als partner voor de 

rechtstreekse participatie voor burgers en bedrijven. 

Art. 6 

De Deputatie verwacht dat de betreffende projectontwikkelaars voor hun projecten een 

voldoende engagement zullen nemen naar de effectieve toepassing van het draagvlakmodel zoals 

beschreven in art. 1, art. 2, art. 3 en art. 4 van dit besluit. 

Art. 7 

Projectontwikkelaars die voor de voorlopige vaststelling van de PRUP's een engagement naar 

het volledige draagvlakmodel nemen, zullen positief meegenomen worden in de verdere 

communicatie rond de planprocessen van de provincie Oost-Vlaanderen en de projectmatige 

realisatie ervan door Oost-Vlaanderen Energielandschap. Voor de projecten waarvan de 

ontwikkelaars dergelijk, voldoende engagement niet genomen hebben, zullen volgende maatregelen 

toegepast worden:  

 De weigering tot engagement in deze projecten zal expliciet gecommuniceerd 

worden; 

 Er zal onderzocht worden hoe deze projecten uitgesloten kunnen worden uit de 

concentratiezones van de PRUP's. 

Art. 8 

In het opportuniteitsluik van de milieuvergunningen zal het (lokaal) draagvlak beoordeeld 

worden. 

Art. 9 

Voor de projecten waarvan de ontwikkelaars geen voldoende engagement genomen hebben 

naar vooropgesteld draagvlakmodel, zal een sturende provinciale belasting uitgewerkt worden. 
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3. PERIODE VANAF PROVINCIERAAD 24/04/2013 

 

3.1. Uitwerking participatie 
 

- Bilateraal overleg elke projectontwikkelaar (PO) ikv PR 24/4 en rechtstreekse participatie  

- Uitwerking partnerschap VEB-RESscoop        

- Overleg met PO en Deputatie         

- Voorstelling voorstel praktische aanpak rechtstreekse participatie met VEB en REScoop aan PO: 

Electrabel, Electrawinds, Aspiravi, EDF Luminus, Nimby, Eneco  

     

3.2. Realisatie concentratiezone 
 

- Overleg met publiekrechterlijke rechtspersonen, grondeigenaren in de concentratiezones 

- Oplossen problematiek militaire radar Semmerzake      

- Afstemming met projectontwikkelaars  

 

3.3. Procedureel 
 

- 28/5/2013  Plenaire vergadering RUP windenergie Maldegem-Eeklo    

- 29/5/2013  Plenaire vergadering RUP windenergie E40     

- 28/6/2013  Richtlijnenvergadering planMER E40       

- 13/8/2013  Richtlijnenvergadering planMER Eeklo-Maldegem     

- 19/11/2013 Projectteams zones Eeklo-Maldegem en E40 

- 20/11/2013 Vervolg projectteams zones Eeklo-Maldegem en E40 

- 12/12/2013 Vooroverleg met projectontwikkelaars, LNE, Onroerend Erfgoed, ANB over  

                          opmaak projectMER in concentratiezones 

 

3.4. Communicatie windprocessen 

 
- Persconferentie en persbericht nav PR 

- Infoavonden nav PR 24/4/13 in zone Eeklo-Maldegem en zone E40    

- Overleg met burgers (voornamelijk rond Bedrijventerrein Zwijnaarde)    

- Terugkoppeling Elia/Eandis          

- Toelichting werking partners VEB en Rescoop in rechtsreekse participatie    

- Toelichtingen uitwerking windprocessen Oost-Vlaanderen (IDOG, PROCORO, atria 

stedenbouwkundige ambtenaren, andere provincies, op workshops, kabinet Muyters-

Schauvliege-VandenBossche)          

- Toelichting windprocessen aan gemeenten (Stad Gent, Merelbeke, provincie Zeeland en 

gemeente Sluis, gemeente Turnhout) 

- Persbericht nav beslissing deputatie ivm rechtstreekse participatie 

 

3.5. Geluidsoverlast Maldegem-Eeklo 
 

- Overleg geluidsoverlast bestaande windturbines in Adegem-Eeklo met gemeente Maldegem, stad 

Eeklo en projectontwikkelaars 

- Overleg uitwerking geluidscampagne 

- Voorbereiding en infoavond nav opstart geluidscampagne 

- Uitwerken invulmodule beleving geluidsoverlast op website O-Vl Energielandschap (350 reacties) 

 

3.6. Milde Meetjes 
 

- Opmaak projectfiche Leader en As3  

- Uitwerken participatief traject om doel en beheer omgevingsfonds te bepalen    

- Aftoetsing projectidee Milde Meetjes: administratie Eeklo, Maldegem, administratie-politiek 

Kaprijke, Sint-Laureins, Regionaal Landschap Meetjesland (medewerkers en Raad van Bestuur), 

dienst Landbouw O-Vl          
- Indienen 1e ronde Leader en As3 project "Milde Meetjes"      

- Toelichting aan Plaatselijke groep, Leader        
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- Herwerking Milde Meetjes          

- Indienen  Leader en As3 project "Milde Meetjes" gesloten oproep     

- Opstart aanwerving halftijdse medewerker voor Milde Meetjes, verwachtte indienststreding 

17/03/2014 

 

3.7. Projectteam 
 

- Overleg met lokale ambtenaren en besturen, Onroerend Erfgoed, ANB, VLM, RWO-Ovl, 

actiecomités 

- Doel: Per windpark iedereen op de hoogte brengen van de stand van zaken  

- Overleg op 19 en 20/11/2013 

 

3.8. Projectbureau 
 

- Overleg met interne collega's Provincie O-Vl, VWEA, Ruimte Vlaanderen en overige 

deskundigen  

- Doel: strategische beslissingen over het project Oost-Vlaanderen Energielandschap worden in 

deze groep genomen 

- Overlegmomenten op: 

 28/05/2013 

 04/12/2013 

 27/02/2014 
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4. PERIODE 26/03/2014 – 30/09/2014 
 

4.1. Procedureel  
 

- 26/03/2014: voorlopige vaststelling PRUP's 

- 25/04/2014-23/06/2014: openbaar onderzoek PRUP's 

- Verwerking bezwaren & advies procoro: juli – september 2014 (Procoro kan 30 dagen 

verlenging vragen) 

- Definitieve vaststelling PR 17 december 2014 (PR kan 60 verlenging vragen bovenop 30 

dagen van procoro) 

- Vergunningsaanvragen te verwachten eind 2014  

 

4.2. Terugkoppeling na Provincieraad   
 

- Gemeenten, provincie, overheden & administraties 

- Defensie 

- Belgocontrol 

- AWV 

- Elia, Eandis 

- Erfgoed & Patrimonium  

- Sector  

-  Actiecomités 

- Middenveld 

-  Procoro 

- IDOG 

- Projectteams  

- Projectbureau 

 

4.3. Communicatie 
 

- Persconferentie 26/03/2014  

- Infomarkten:  

o (minstens) 1 infomarkt per windpark 

o Tijdens openbaar onderzoek PRUP 

o Info over locaties, slagschaduw, geluidshinder, …. (alle aspecten van het windpark 

komen aan bod) 

o Ism actoren windpark 

- Website 

- Nieuwsbrief (maandelijks) 

- Facebook (wekelijks) 

- Twitter  

- Gemeentelijke infomagazines 

- Communicatiekanalen Provincie: 

o Pro digit maart 2014 

o Milieuberichten maart 2014 

o Pro Info april 2014 

o Sociale media 

-   Slotevent Oost-Vlaanderen Energielandschap:  

o op dinsdag 23 september in Het Pand (volledige dag) 

o voor professionelen (cfr.Startdag 29/11/2011) 

o oa voorstellen toolkit 

 


