
Onderwerp: Meetjeslanders willen draagvlakmodel van de provincie Oost- 
Vlaanderen toegepast zien. 

 

 
Beste Meetjeslander, 
 

 
Wie de E34 / Expresweg Antwerpen – Knokke af en toe gebruikt heeft wellicht gezien dat 
er op het grondgebied van Assenede grote infrastructuurwerken plaatsvinden. 

Er worden daar 6 windmolens gebouwd. 

Op zich een goede zaak, windmolens zijn voor een duurzame energietransitie de betere 
bijdrage bij uitstek. 

 
Maar… 

na een jarenlang participatief traject tussen Provincie Oost-Vlaanderen en de burgers zijn 
er een paar afspraken gemaakt, onder meer dat er afgebakende zones zijn waarin 

windmolens zouden mogen gebouwd worden. Zo werden langs de E34 tussen Kaprijke en 
Maldegem zones afgebakend waarin windmolens kunnen gerealiseerd worden. Andere 

zones werden uitgesloten. Op die manier werd er gestreefd naar een duidelijke ordening 
van de windmolens in het landschap. Bij die keuzes werd er voor gezorgd dat de impact 

van windmolens op mens, natuur en landschap minimaal werd gehouden. 
Een afspraak op basis van een draagvlakmodel uitgewerkt door de provincie, waarbij de 
burger niet alleen de lasten zou ondervinden van deze windmolens, maar ook de lusten. 

Door de oprichting van een ‘omgevingsfonds’, gespijsd door de ontwikkelaars, waarbij de 
burgers in de nabije omgeving van de windmolens een aantal projecten kunnen opzetten 

om de omgevingskwaliteit te verhogen. 
Tevens was er ook een afspraak gemaakt dat de ontwikkelaars minstens 20 % van hun 

projecten zouden openstellen voor rechtstreekse participatie door gemeenten en burgers 
zodat deze ook kunnen mee genieten van de groene stroom geproduceerd in hun streek 

en van een eerlijke winstdeelname in deze projecten (lusten). Dit werd democratisch 
beslist en bekrachtigd in een provincieraadbesluit. ( http://www.oost-

vlaanderen.be/documents/IA/3022402besluit%20provincieraad.pdf) 

Dit besluit werd daarna bekrachtigd door Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en 

Landbouw, Joke Schauvliege. 
 

En dan komt er een raar verhaal : 
Net buiten de afgebakende zone van de E34, ondanks negatief advies van de gemeente en 
van de provincie, zonder deelname, afspraken, inspraak van de gemeente of zijn burgers, 
zonder openstelling van minstens 20% rechtstreekse participatie, zonder een akkoord 
voor een bijdrage aan een omgevingsfonds of ondersteuning van de lokale gemeente, is 
men aan de bouw begonnen van 6 windmolens. 
De windmolens worden gelokaliseerd in een zone waar de provincie beslist had dat daar 
een open zone wenselijk was, onder meer om de vogeltrek niet te schaden. 
U zou dan denken: “Misschien heeft de Meetjeslandse lokale economie wel gevaren bij 
dit project?”. Maar geen enkele onderneming uit het Meetjesland heeft hieraan kunnen 

deelnemen. Het project is uitgevoerd door een Nederlands bedrijf. 
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De bouwheer is Aspiravi. Ook weer een bijzonder verhaal want Aspiravi is een holding 
waarvan 96 Belgische gemeenten voornamelijk uit Limburg, West- Vlaanderen en 

Antwerpen aandeelhouder zijn. Dit wil dus zeggen dat deze gemeenten de wind komen 
oogsten in het Meetjesland zonder ook maar enige betrokkenheid met de lokale 
gemeenschap, zonder enige participatie/bijdrage voor de lokale overheid - economie of 
burgercoöperaties (heel tof). Aspiravi ontneemt de Meetjeslanders de kans om zelf onze 
wind te oogsten, en lapt het provincieraadbesluit aan zijn laars. Aspiravi brengt het 
Meetjesland kolonisatie in plaats van participatie. 
Volterra, als lokale energie- en burger coöperatieve in het Meetjesland, en EnerGent, de 
Oost-Vlaamse burgercoöperaties die actief hebben meegewerkt aan het draagvlakmodel 
van de provincie Oost-Vlaanderen, voelen zich bedrogen. 
Op de eerste plaats vinden we dat de wind van iedereen is. Van iedereen wil zeggen 
van ons allemaal. Dus ook de productie en het profijt die men eruit haalt. 
Al zouden we graag alle wind oogsten, we verklaren ons solidair met de beslissing van 
de provincie namelijk minstens 20 % van de energieproductie voor de gemeente en de 
burgers via lokale energiecoöperaties. 
Daarbovenop : gedurende 20 jaar jaarlijks, per windmolen, €5.000 voor de gemeente 
waar de windmolen staat, en €5.000 voor een omgevingsfonds. 

We steunen de visie van de concentratiegemeenten Maldegem en Eeklo die een 
voorbeeld is voor het Meetjesland. 

( http://www.oost- vlaanderen.be/documents/TH/3005535bijlage16%202014.02.17%20eeklogr%2017.02%20-
%20visietekst.pdf) 

 

 

Om uw en onze verontwaardiging hierover te ventileren en onze eisen, voor minstens 
20% participatie, de bijdragen voor het omgevingsfonds en lokale gemeenten, kracht bij 

te zetten voeren we actie: 
op zaterdag 23 april om 11 uur ter hoogte van de lichten van de Stroomstraat en de 

expresweg in Bassevelde. 
We zouden het wijs vinden om jullie erbij te hebben. Samen met de gemeente Assenede, 

Natuurpunt en Partners Meetjesland en hopelijk ook de andere Meetjeslandse gemeenten. 
 

Met dank. 

 
 
 

    


