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  Inhuldiging windturbines Zoersel – STORM 

27 februari 2022 

Mevrouw de burgemeester, beste Liesbeth, 

Mijnheer Caerts, 

Beste coöperanten en vrijwilligers, 

 

Wat doet het deugd om hier vandaag te staan. Om na die 

veel te lange periode van afstand houden, van tijdelijk 

beperktere vrijheden en contacten, opnieuw omringd te 

zijn door mensen met herkenbare en gedeelde ambities 

en dromen.  

Al even deugddoend voelt het om hier samen te komen 

net buiten de slagschaduw van twee nieuwe state-of-the-

art windturbines.  

Sterk inzetten op een versnelde en doordachte transitie 

naar hernieuwbare energie is immers al jaren één van 

mijn stokpaardjes. Samen met de vele partners en mijn 

team werk ik hier zowat iedere dag aan.  

 

 

 



2 
 

Vaak vertaalt zich dat in de ondersteuning en afstemming 

tussen belanghebbenden bij windturbineprojecten.  

Nog vaker in het begeleiden van projectontwikkelaars 

zoals Storm om projecten – volledig in overeenstemming 

met wet- en regelgeving -  succesvol door de vaak 

complexe en lange vergunningsprocedures te loodsen.  

Dat de procedures met meer rechtszekerheid en sneller 

kunnen én moeten is essentieel. Een doorlooptijd van 5 

jaar om een project als dit te realiseren– te rekenen van 

de start van het vooroverleg tot de plechtige inhuldiging 

vandaag– is immers geen uitzondering.  

Niet zelden eindigen nóg langere trajecten gewoonweg 

zonder inhuldiging omdat projecten finaal toch niet 

vergund raken. Of omdat vergunningen eindeloos worden 

aangevochten en projecten steeds weer moeten worden 

bijgestuurd, om soms finaal te worden afgevoerd… 

 

Oprecht en overtuigd bijdragen tot de energietransitie en 

om o.m. zo de klimaatdoelstellingen te halen vraagt 

inderdaad steeds meer inspanningen, meer daadkracht, 

maar ook en terecht meer transparantie en zekerheden 

voor projecten in opstartfase.   
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Nog al te vaak weigeren de deputatie of de Minister 

waardevolle projecten met positieve adviezen over de hele 

lijn, omwille van de weerstand van lokale besturen.  

Met enige schroom, neem ik toch de vrijheid om deze 

dubbele oproep aan de Vlaamse regering uit te spreken: 

 1) leg elke provincie en gemeente zeer concrete taak – 

en doelstellingen op voor nieuwe windturbines.  Koppel 

deze doelstellingen aan deadlines en vermogen. Heb 

daarbij niet enkel oog voor het aantal nieuwgebouwde, 

maar vooral ook nieuw-vergunde of te vergunnen 

turbines. 

2) daag provincies en gemeenten én hun inwoners uit:  

Is er verzet tegen een positief geadviseerd (e) 

windturbine (s),  geef dan de opdracht om een alternatief, 

uitvoerbaar en gemonitord plan voor te leggen waaruit 

blijkt hoe een vergelijkbaar vermogen aan hernieuwbare 

energie op het eigen grondgebied zal worden 

geproduceerd: met zonnepanelen, warmtepompen, 

geothermie, warmtenetten... 

Het is de beste manier om komaf te maken met de 

vrijblijvendheid van protest of verzet tegen windturbines. 
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Dames en heren, 

Het is betreurenswaardig om vast te stellen dat het aantal 

vergunde windturbines in de provincie Antwerpen jaar na 

jaar sterk afneemt.  Zo vergunde de Antwerpse deputatie 

in 2021 slechts één windturbine.  

 

Een spijtig dieptepunt, want veel te beperkte bijdrage:  

om een nog sterkere klimaatopwarming – die komt met 

weersextremen- enigermate af te remmen;  

om te voldoen aan Europese en Vlaamse doelstellingen 

en, niet in het minst; 

om zorg te dragen voor de volgende generaties.  

Evenzeer ervaren mijn medewerkers en ik dat het steeds 

uitdagender wordt om windturbines vergund te krijgen.  

De argwaan en tegenstand worden weerbarstiger en 

virulenter, soms zelfs emotioneel of agressief.    
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Het is zeer begrijpelijk dat velen niet blij worden van de 

bouw van almaar hogere en grotere windturbines in hun 

nabije omgeving.  

 

Het Vlaamse landschap is de laatste 60 jaar sterk 

verrommeld, verhard, ruimtelijk en visueel uitgedaagd.   

En sinds enige tijd komen daar ook nog grote 

windturbines in de schaarse vrije ruimte bij.  

 

Ja, de energietransitie daagt ons uit tot moeilijke keuzes. 

Alleen samen komen we hieruit. 

 

We moeten. Meer dan ooit. De gruwelijk tragische oorlog 

in Oekraïne houdt niet enkel een urgente oproep tot 

solidariteit en steun aan een vreselijk beproefde bevolking 

en land in. De oorlog drukt ons bovendien met onze neus 

om onze kwetsbaarheid door onze energie-afhankelijkheid 

van o.m. een oorlogszuchtig land.  

 

 

Enkele turbines maken de lente niet. Om vele redenen 

doet het niettemin veel deugd om hier vandaag te staan 

en mee dit project in te huldigen.   
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Deze turbines konden nooit worden gerealiseerd zonder 

de volgehouden inzet van STORM, zonder de 

uitdrukkelijke steun van de gemeente Zoersel: het 

bestuur – dank je, Liesbeth, dank je schepencollege, dank 

aan alle Zoerselaren.    

 

Heel veel dank ook aan alle 200 coöperanten. Deze steun, 

van bij de aanvang van het vergunningstraject, droeg er 

toe bij dat er slechts 10 bezwaarschriften werden 

ingediend in het raam van het openbaar onderzoek: dat is 

heel weinig voor dergelijke projecten.  

Dank aan iedereen die hieraan een steentje – of een boom 

– bijdroeg.   

 


