
Nevele, 01 oktober 2012.   N-VA Nevele is voorstander van een beperkt 
aantal windturbines in de gemeente op voorwaarde dat er voor de inplanting 
voldoende maatschappelijk draagvlak gecreëerd wordt. N-VA Nevele is tegen 
het plan van de provincie om nog eens 9 extra windturbines te plaatsen 
langs de E40 in Landegem.Europa stelt dat België in 2020 13% van zijn 
energie moet halen uit hernieuwbare energiebronnen ( zonne-energie, 
biogasinstallaties, windenergie, waterkracht).Oost- Vlaanderen wil meer 
windenergie door de inplanting van nieuwe windmolens drastisch te 
vermeerderen.Daartoe heeft de provincie zoekzones voor windturbines 
binnen haar grondgebied afgebakend.Eén van die zoekzones is de omgeving 
van de E40 van Aalst tot Aalter. Het project kreeg de naam 
“windlandschap  E40” en voorziet o.m. de inplanting van nog eens 9 
windmolens in Landegem langs de E40. De 9 windmolens komen bovenop de 
5 windmolens gepland in Hansbeke eveneens langs de E40. M.a.w. tussen 
Drongen- Baarle en Aalter zouden er op het grondgebied Nevele 14 
windmolens opgesteld worden. De windmolens zijn van het hoogste type nl. 
100m hoogte, inclusief de wieken 150 meter.Tot daar het plan van de 
provincie. 

Standpunt van N-VA Nevele. 

1. N-VA Nevele is voorstander van meer groene energie Windmolens 
moeten ingeplant worden conform strenge regels. N-VA Nevele vraagt 
de strikte toepassing van deze regels. 

2. N-VA Nevele verwijst naar de “Regionale visie hernieuwbare energie 
Meetjesland” dat respect en aandacht moet worden besteed aan het 
open landschappelijk karakter van de streek en het vermijden van 
schadelijk gevolgen voor mens en natuur. 

3. Nevele is een buitengebied en er moet strikt worden toegekeken op het 
bewaren van de open ruimte en een leefomgeving waar het 
aangenaam is om te wonen en te leven. 

4. Uit de studie van de provincie blijkt dat het aantal windmolens de 
schaal en de maat van het landschap ruim zullen overschrijden in 
Nevele. 

5. De zone langs de E40 hypothekeert  ernstig de aansluiting bij de nieuw 
te ontwikkelen bedrijventerreinen. 

6. De aanpak van de provincie roept ernstige vragen op naar het waarom 
van de zoekzone E40. 

7. De plannen van de provincie wekken de indruk dat het snel moet 
beslist worden voor de verkiezingen van oktober 2012, zonder het 
creëren van een maatschappelijk draagvlak. 

8. De inplanting van windmolens gebeurt op privé domein met hoge 
vergoedingen voor de eigenaar (10.000- 20.000 Euro per jaar 
gedurende 20 jaar).    



9. De inplanting van windturbines gaat gepaard met 
aansluitingwerken  op het electriciteitsnet. De gevolgen hiervan 
moeten duidelijk gemaakt worden. 

10. Wat	  betreft	  de	  mogelijke	  inplanting	  langs	  de	  E40,	  in	  het	  verlengde	  van	  
Deba,	  is	  N-‐VA	  gekant	  om	  de	  reden	  dat	  we	  die	  zone	  niet	  willen	  
hypotheceren	  	  als	  mogelijke	  ambachtelijke	  zone	  in	  de	  toekomst.	  
Tweedes	  dat	  de	  huidige	  RUP	  van	  Nevele,	  meer	  specifiek	  de	  
Moerstraat,	  dit	  niet	  mogelijk	  maakt.	  Wettelijk	  kan	  het	  dus	  niet.	  
Bovendien	  is	  iedereen	  er	  van	  overtuigd	  dat	  het	  “verplaatsen”	  van	  
windmolens	  van	  Hansbeke	  naar	  Landegem	  aan	  de	  E4O	  een	  slechtere	  
oplossing	  is 

N-VA wil een verdeling van de lusten en de lasten. Een deel van de 
inkomsten moet terugvloeien naar de gemeente voor investeringen die de 
lokale bevolking ten goede komen. Bijvoorbeeld geluidspanelen langs de 
E40. 

  

	  


