Malle, 12 april 2019

Geachte voorzitter,

Onderwerp: Standpunt van uw partij inzake minimumafstand windturbines – woonkernen:

We richten ons namens Windstil tot u. Windstil is een burgerinitiatief uit de Antwerpse Kempen dat
ontstaan is als reactie op de plannen van drie bedrijfsleiders om vier mega windturbines (200m
tiphoogte, 4x4MW) te bouwen vlakbij onze woonkernen.
In aanloop naar de verkiezingen van 26 mei 2019 hadden we graag van uw partij een duidelijk
standpunt gekregen inzake de huidige VLAREM-wetgeving m.b.t. minimumafstanden:
Wij stellen u hierbij twee concrete vragen:
1. Is uw partij het eens met de huidige Vlaamse wetgeving die het mogelijk maakt om windturbines in
te planten zonder minimumafstanden tot bewoning.
2. Is uw partij voorstander om minimumafstanden in de VLAREM te voorzien, dit naar het voorbeeld
van landen die jarenlange ervaring hebben met windenergie. Zelf geconfronteerd met de plannen
om 4 turbines te bouwen nabij de woonkernen van Westmalle, Oostmalle en Zoersel stelden we
verbaasd vast dat de huidige VLAREM wetgeving geen afstandsregels tot bewoning hanteert.
De huidige generatie windturbines zijn zeer grote industriële installaties die geluid en overlast
produceren. De huidige wetgeving lijkt ons niet mee geëvolueerd met de grootte van de windturbines.
In Vlaanderen is men pas enkele jaren geleden actief begonnen met het plaatsen van windturbines en
is er bijgevolg zeer weinig ervaring m.b.t. tot de impact op mensen op lange termijn. In het buitenland
is hierover reeds meer expertise beschikbaar. Voortschrijdend inzicht heeft er in deze landen toe
geleid dat men de wetgeving door de jaren heen heeft aangepast. Dit heeft zich vertaald in steeds
groter wordende minimumafstanden tot bewoning vanwege de hinderaspecten en impact op de
mensen. De wetenschappelijke en medische wereld is het erover eens dat er dringend meer en
gerichter onderzoek nodig is over de impact van windturbinegeluid op de mens.
Over de impact van laagfrequent geluid en infrageluid op onze gezondheid is op dit moment te weinig
kennis beschikbaar en wordt verder onderzoek geadviseerd. Het is raadzaam het
voorzichtigheidsprincipe te hanteren. Afwezigheid van bewijs staat immers niet gelijk aan bewijs van
afwezigheid. Vanuit dit voorzichtigheidsprincipe formuleerde de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) op 10 oktober 2018 richtwaarden voor windturbinegeluid. Deze zeer recente richtlijn is een
duidelijke boodschap naar beleidsmakers om windturbines niet in te planten waar ze invloed hebben
op woonzones.
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Wij zijn ervan overtuigd dat een doordachte visie zich opdringt waarbij rekening gehouden wordt met
enerzijds de uitdagingen die de klimaatsverandering ons stelt en anderzijds de impact van
hernieuwbare energiebronnen zoals windturbines. Daarom pleiten wij zelf voor een aanpassing in de
wetgeving zodat een minimumafstand (bv 1500m of een minimumafstand ifv de hoogte van de
turbine) gerespecteerd wordt bij het inplanten van windturbines.
Wij kijken uit naar het standpunt van uw partij over het hanteren van minimumafstanden bij het
inplanten van windturbines en verwachten een antwoord van u voor 5 mei 2019.
Alvast bedankt om onze bezorgdheid in overweging te nemen.

Windstil
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