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Oproep tot publieke inspraak over het plan-MER voor nieuwe 
sectorale voorwaarden voor windturbines VLAREM II 
 
Om mogelijke negatieve effecten van de omkaderende windturbinewetgeving op het 
welbevinden en de gezondheid van de mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt door 
de overheid een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart.  
Een nieuwe wetgeving voor windturbines zal op dat milieurapport gestoeld gaan worden. 
Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en 
slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid.  
 
Leefbare Energie Vlaanderen doet in januari een gefundeerd voorstel wat we u zullen 
toesturen, u kunt dat dan aanvullen en insturen naar de Dienst MER vóór 12 februari.  
Kortom, we vragen u burgers, volksvertegenwoordigers en gemeenten om uw gemotiveerde 
inbreng, in uw eigen belang. 
 
Situering 
De Parijse klimaatakkoorden, met als doel de globale temperatuur binnen de perken te houden, zijn in 
2018 omgezet in definitieve Europese wetgeving, de ‘klimaatrichtlijnen’.  
Dit zijn eigenlijk milieurichtlijnen en deze leggen de lidstaten op doelmatige maatregelen te nemen die 
per land mogen verschillen.  Feitelijk kreeg elke lidstaat in 2019 de opdracht een Nationaal Energie- en 
Klimaat Plan op te stellen. Momenteel zijn die in uitvoering wat nu resulteert in o.a. de vergunning van 
onshore windparken, echter zonder de verplichte voorafgaande milieu beoordelingen.  
 
We zien dat er voor het Vlaamse deel van de ‘Energietransitie om klimaatredenen’, in strijd met het 
Verdrag van Aarhus, geen enkele voorafgaande strategische planmatige beoordeling met publiek 
medebeslissingsrecht op het moment dat alle opties nog op tafel liggen, is voorafgegaan,. 
Terwijl de Europese Unie via art. 3 lid 2a van de plan-MER-richtlijn dat automatisch verplicht bij 
plannen en programma’s in de sectoren: energy, industry en land use.  
 
Alle onderdelen van die Europese klimaatopdracht (die een plan of programma in het kader van de 
plan-MER-richtlijn 2001/42/EU betekent), dus zowel het opstellen van een Nationaal Energie- en 
Klimaat Plan waarin windenergie tussen andere niet onderzochte alternatieven naar voren is 
geschoven, als het opstellen van een Windplan 2025, de vergunning van windparken zelf en de 
omkaderende wetgeving (Vlarem-II en overige), zijn plan-MER-plichtig, het gehele pakket dus.   
Geen enkele werd uitgevoerd. 
 
Die voorafgaande strategische planmatige milieubeoordelingen zijn alles behalve een formaliteit 
omdat zowel de vermeende positieve globale milieu impact als de negatieve lokale, bij elk ‘instrument’ 
(alternatief) exact tegen elkaar afgewogen moet worden waarbij elke redelijke wetenschappelijke 
twijfel wettelijk resulteert in de stand still verplichting voor de vergunningsverlener. 
Er bestaan echter aan beide kanten van de vergunningsafweging zeer grote onzekerheden die zonder 
die voorafgaande passende planmatige milieubeoordeling voor het gehele plan of programma niet 
worden weggenomen.  
Het meest schokkende Europese gegeven is dat per saldo méér hernieuwbare energie niet kan leiden 
tot meer CO2-reductie op Europese schaal door de perverse ‘waterbedwerking’ van het Europese 
emissiehandelssysteem, EU-ETS, bij de huidige hoge prijzen voor CO2-uitstoot, zeker in combinatie 
met de onrendabele fossiele back-up door start-stop-gascentrales.  Is er dan wel een voorliggend 
maatschappelijk belang en zijn ze buiten industriegebieden geplaatst dan niet zonevreemd?  
 
We beperken ons hier verder tot de plan-MER voor de Vlaremwetgeving. 
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Historie in het kort 
Hoewel vele plaatselijke protesten door omwonenden en actiegroepen, welke door de politiek, de 
media en zelfs de rechter tot op vandaag geregeld neergesabeld worden als foutief en onwenselijk 
NIMBY-gedrag, blijkt dat een aantal buurlanden, om evidente redenen, aanzienlijk grotere 
minimumafstanden tot bewoning hanteren. 
Er wordt zelfs wettelijk geregeld dat er substantiële schadevergoedingen betaald worden door 
exploitanten wanneer bijvoorbeeld de windturbines dichter dan 1000m van bewoning staan.  
Wanneer we existerende buitenlandse regelgeving zouden toepassen op het dichtbevolkte 
Vlaanderen, dan constateren we dat er hier vele honderden miljoenen euro’s schadevergoeding aan 
omwonenden uitgekeerd moeten worden.  
Zowel mensen als windturbines zijn binnen de EU even groot en de Unierechtelijk te bieden 
beschermingsgraad is dezelfde. De WHO en ook de Belgische Hoge Gezondheidsraad waarschuwen. 
 
De huidige ondeugdelijke Vlaamse wetgeving dekt maar een zeer ondergeschikt gedeelte van alle te 
reguleren milieueffecten en gezondheidsrisico’s en is destijds niet dus voorafgegaan door wettelijke 
milieurapportage.  
Zolang de milieuwetgeving gebaseerd is op decibel A-weging, er geen aandacht is voor modulerende 
effecten én deze gebruik maakt van lange termijn gemiddelden, dan is die wetgeving onbruikbaar voor 
het typische complexe windturbinegeluid afkomstig van moderne hoge industriële windturbines. 
 
Sinds 2001 legt de Unie voorafgaande milieubeoordeling op die de gehele milieu impact in kaart moet 
brengen. De huidige discutabele Vlaamse windturbinenormen zijn in hoge mate 
willekeurig/cliëntelistisch en kunnen juridisch geclassificeerd worden als nattevinger-normen met een 
hoge graad van onvolledigheid. 
Vlaanderen kent dus geen hinder-gerichte windturbinewetgeving, integendeel. Bovendien is die 
aanzienlijk soepeler dan die voor alle andere industriële installaties in de openlucht. 
 
In Wallonië werd enkele jaren geleden als eerste, na een arrest van het Europese Hof van Justitie (het 
arrest D’Oultremont, C-290/15), het wettelijk kader rond de vergunning van windturbines definitief 
vernietigd. 
 
In Vlaanderen gebeurde in 2020 hetzelfde (arrest ‘Nevele’ van 25 juni, C-24/19) en werden de 
sectorale windturbinenormen binnen Vlarem-II eveneens om dwingende milieuredenen door dat Hof 
definitief nietig (onwettig) verklaard.   
Meteen daarna paste de Vlaamse Regering een juridische truc toe en plakte een validatiestickertje voor 
drie jaar op de door het Hof definitief nietig verklaarde Vlaremwetgeving voor windturbines, die 
daarmee onverminderd in strijd gebleven is met de Uniewetgeving hoger in rang.  
Vergunningsverlening voor onbepaalde duur en de exploitaties zijn onterecht gewoon doorgegaan. 
 
Inmiddels is op basis van die Belgische arresten in Nederland het omkaderende ‘Activiteitenbesluit’ 
betreffende windturbines eveneens definitief buiten toepassing verklaard door de Raad van State 
aldaar. Ook daar moet de overheid nu een MER uitvoeren die voldoet aan de EU-criteria waarin de 
effecten op de gezondheid gedegen aandacht moeten krijgen.  
Het Nederlandse Ministerie  van Economische Zaken en Klimaat heeft aangegeven dat hier veel tijd 
mee gemoeid zal gaan en heeft inmiddels hiervoor diverse bureaus ingehuurd voor voorbereidend 
onderzoek.  
Onder meer het DEI en de NLVOW hebben de opzet van deze onderzoeken echter gekwalificeerd als 
zijnde niet of onvoldoende recht doende aan het aspect van de bescherming van gezondheid en milieu.  
Binnen de medische wereld is dusdanig veel bekend over schadelijke effecten van windturbines op de 
gezondheid van de mens dat zowel de overheid als de exploitanten en initiatiefnemers van 
windturbines daar niet meer aan voorbij kunnen gaan. Men mag zich niet baseren op verouderde 
literatuurstudies, destijds gebaseerd op veel kleinere windturbines. 
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De Walen hebben drie jaar de tijd gehad om een plan-MER uit te voeren voor hun sectorale normen 
en het resultaat is dat men inmiddels een nieuwe, maar voor omwonenden een nog aanzienlijk 
slechtere, omkaderende wetgeving gestemd heeft.  
Die nieuwe Waalse wetgeving laat zelfs 100% meer geluidsenergie toe en is net als de Vlaamse nog 
steeds gebaseerd op een voor het doel ondeugdelijke ISO-standaard en mogelijk alweer in strijd de 
Europese milieuwetgeving hoger in rang, die namelijk oplegt dat alle handelingen minstens moeten 
leiden tot een verbetering van het beschermingsniveau van mens en milieu (o.a. art. 37 van het 
Handvest van de Europese Unie). 
 
Hier in Vlaanderen is men nu halverwege die termijn van drie jaar en men is zojuist dus gestart met de 
plan-MER waarbinnen het betrokken publiek geconsulteerd wordt.  
Dat publiek, waartoe ook volksvertegenwoordigers en gemeenten behoren, heeft door die geboden 
mogelijkheid tot participatie een gedeelde verantwoordelijkheid en dient er vanzelfsprekend zorg voor 
te dragen dat ook hier niet hetzelfde gebeurt.  
 
Verleende vergunningen kunnen weliswaar destijds vanuit nationaal recht bezien rechtmatig zijn 
afgeleverd maar daarmee is het feit dat is gehandeld in strijd met het Europees recht niet van 
tafel.   Het gebruikmaken van die vergunningen blijft in strijd met het Unierecht.  
Als het beschermingsniveau zoals bedoeld door de Europese richtlijnen niet wordt gegarandeerd, 
hebben juridische schadeprocedures hierin een grondslag. 
 
Exploitaties die strijdig zijn met het Unierecht, dus ook die zich bevindend op het grondgebied van 
verantwoordelijke gemeenten, dienen volgens de jurisprudentie van het Hof (punt 84 van het arrest 
‘Nevele’) onverwijld ongedaan gemaakt te worden.  
De besturen dienen immers de door de Unie opgelegde hoge beschermingsgraad voor mens en milieu 
te allen tijde te waarborgen en “alles te doen wat in hun vermogen ligt” om dat wat de goede werking 
van de milieurichtlijnen verhindert, onverwijld ongedaan te maken in het kader van de loyale 
samenwerking met de Unie, om de ontbrekende maar vereiste milieubeoordeling alsnog uit te voeren.  
De lidstaat mag zich daarbij niet beroepen op interne bepalingen. 
Ook de rechten van de exploitanten zijn ondergeschikt aan dat Unierecht. 
 
Het is dus uiterst zinvol om gefundeerd te participeren in dit MER-proces, vooral ook omdat we er niet 
zomaar van uit mogen gaan dat dit allemaal vanzelf goed komt.  
Met name omdat deze onderhavige plan-MER klaarblijkelijk begeleid wordt door het studiebureau 
Arcadis, bovenaan in de Vlaamse en Nederlandse ledenlijst van de associaties van windturbine-
exploitanten ODE/VWEA en NWEA, die al vele jaren windprojecten begeleidt en aanbiedt. 
https://www.ode.be/nl/page/13930/wind-ledenlijst-vwea 
 
In de MER richtlijnen zelf wordt met nadruk gewaarschuwd voor belangenverstrengeling inzake 
milieuafwegingen en België is gekend door een structurele systeemfout inzake naleving en handhaving 
van de Europese milieuwetgeving hoger in rang en is daaromtrent herhaaldelijk op de vingers getikt 
door het Europese Hof van Justitie.  
 
 
Wat doet Leefbare Energie Vlaanderen voor u? 
We gaan onze kennis en ervaringen bundelen en de voorliggende kennisgeving samen met technici, 
juristen en medici grondig bestuderen en we zullen in de hoedanigheid van het betrokken publiek, de 
Dienst MER en de Minister tijdig onze standpunten voorleggen. 
 
U krijgt half januari vrijblijvend een vervolgmail toegestuurd met onze opmerkingen, u kunt die 
eventueel gebruiken, aanvinken en aanvullen naar believen en dan opsturen naar de Dienst MER, 
tegenwoordig het Team MER. 

https://www.ode.be/nl/page/13930/wind-ledenlijst-vwea
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“Meer informatie vindt u op https://omgeving.vlaanderen.be/plan-mer-windturbines. 
U kan van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022 de kennisgevingsnota inkijken en uw 
opmerkingen geven.  
U kan de milieueffecten aangeven die onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best 
kan gebeuren. Bovendien kan u voorstellen formuleren voor alternatieven.  
U kan de nota downloaden op de website of inkijken op het gemeentehuis, bij het Departement 
Omgeving en bij het Team MER in Brussel. 
 
Bezorg uw opmerkingen aan het Team MER uiterlijk op 12 februari 2022 via 
het inspraakformulier op de website of per post aan: 
Departement Omgeving, Team MER, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL 
‘Plan-MER sectorale voorwaarden windturbines (PL277)’ “ 
 
 
 
Laten we samenwerken aan een betere bescherming van het welbevinden, de gezondheid en het 
milieu, nu die mogelijkheid geboden wordt. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Leefbare Energie Vlaanderen 
In nauwe samenwerking met de overkoepelende internationale burgerplatforms:  asbl Vent de Raison/Wind 
met Redelijkheid vzw, DEI, de NLVOW, Vernunftkraft, Vent de Colére, Fédération Energie Durable en het Pat 
Swords Platform 

 
16 december 2021 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomgeving.vlaanderen.be%2Fplan-mer-windturbines&data=04%7C01%7Cinge.decat%40vlaanderen.be%7Cc2783b5f585843493b9508d9b64a592b%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637741252695838179%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HPDhNnuQ2%2BqjimzqgSDeeatlM4f1PL3sgO79HaeuYjM%3D&reserved=0

