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lk heb uw standpunt vepoord in uw brief van 19 december en de standpunten

van de Vlaamse Windenergieassociatie en hun leden met aandacht gelezen'

ln de eerste plaats wil ik mijn appreciatie uitdrukken voor de inspanningen die

reeds door de provincie Oosi-Vlaanderen zijn geleverd voor de ontwikkeling van

windenergie en specifiek ook voor het versterken van het draagvlak'

Het lijkt me een terechte opmerking dat de ontwikkeling van een draagvlak een zo

breeó mogelijke aanpak vereist, zoals d¡t ook blijkt uit de voorstellen en

beslissingen van de piovincie. Een uitgebreide en correcte informatieverstrekking

en insprãak bij de beoordeling en afbakening van geschikte en niet-geschikte

zones,' bij de daaropvolgende concrete projectontwikkeling en tenslotte bij de

uitbating, 
'zijn 

zeer belangrijk. Daarbij is een rechtstreekse participatie die

get<enniérkt wordt door effectief medezeggenschap zowel een vereiste voor wat

Ëetreft een optimale inplanting en uitbating als voor een billijke verdeling van de

lasten en de lusten, bijvoorbeéld ook door levering van de opgewekte elektriciteit

aan de mede-investeerders.

lk wil daarom een zo breed mogetijke participatieve aanpak zoals voorgesteld door

de provincie ondersteunen, zowei voor de hele levensduur van een project, als

voor financiële én niet-financiële aspecten.

http ://www. vl aa nderen. be/regeri n g



Tot slot wens ik de provincie en alle medewerkers nog veel succes toe bij de

verdere realisatie van het project Oostl/laanderen Energielandschap'
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