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Europa  heeft  doelstellingen  geformuleerd  rond  “hernieuwbare”  energie.  Om  deze  te  kunnen
halen, zet Vlaanderen in op de bouw van industriële windturbines. Het resultaat is dat in het
dichtbevolkte  Vlaanderen  windturbines  vlakbij  bewoonde  gebieden  en  menselijke  activiteiten
worden ingepland. Windturbines geven echter niet alleen visuele hinder of geluidshinder, studies
waarschuwen ook dat zij schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de omwonenden.

Het Vlaamse juridische kader rond de inplanting van industriële windturbines is onduidelijk en
minder streng dan in de ons omringende landen. Het subsidiebeleid van onze overheid maakt het
oprichten van windturbines winstgevend voor de exploitanten. De subsidies worden evenwel via
de netvergoeding door alle burgers mee gefinancierd. 

Ontstaan “Leefbare Energie Vlaanderen”

Voor  een  individu  is  het  zeer  moeilijk  om  zijn  rechten  te  laten  gelden  tegenover  de
kapitaalkrachtige en professionele lobby van de windturbinebouwers. De afgelopen jaren zijn er in
heel Vlaanderen tientallen verenigingen opgericht die zich tot doel hebben gesteld als groep de
rechten van de burgers in de nabijheid van grote windturbines te vrijwaren en indien nodig te
verdedigen.

In  november  2014  heeft  een  groot  aantal  verenigingen  afkomstig  uit  alle  provincies  van
Vlaanderen het initiatief genomen om de krachten te bundelen op Vlaams niveau, onder de naam
Leefbare Energie Vlaanderen (verder LEV genoemd).

LEV stelt  zich kritisch op tegenover  het  huidige  energiebeleid en specifiek  ook tegenover het
huidige inplantingsbeleid voor industriële windturbines. LEV wil de burgers wijzen op de gevaren
voor  de gezondheid en op het  kostenplaatje.  LEV wil  een oplossing bewerkstelligen  voor  de
mensen die nu reeds hinder ondervinden. LEV wil de overheden sensibiliseren en aanzetten tot
het ontwikkelen van een doordachte 360° visie op lange termijn voor hernieuwbare energie. LEV
wil bijdragen tot het vormen van een gefundeerde visie op energie voor een toekomst waarin de
burger  gezond  kan  leven  en  wil  hiervoor  een  open  communicatiekanaal  met  de
overheidsinstanties op de diverse beleidsniveaus. 

De missie van LEV is :

IJveren voor leefbare energie in Vlaanderen met het oog op een gezonde toekomst door :
 bewustmaking van en verstrekking v  an informatie aan burgers en overheden over het 

huidige (wind)energiebeleid om zo tot een beter juridisch kader te komen dat de burger 
beschermt en zijn leefomgeving gezond houdt,

 ondersteuning bieden aan lokale actiecomités en werkgroepen door uitwisseling van 
reeds verworven kennis omtrent windturbines en de mogelijke impact op hun omgeving.

LEV  staat  open  voor  alternatieve  duurzame  energie  en  accepteert  dat  nieuwe  technologie
verandering met zich meebrengt. Wanneer een technologie wordt ingeplant in een landschap en
samenleving dan mag dit echter niet ten koste gaan van de levenskwaliteit en de gezondheid van
de mensen en de gezinnen die er hun leven proberen op te bouwen.



LEV  vraagt  dat  de  gezondheids-  en  andere  overlastklachten  die  de  huidige  windturbines
veroorzaken serieus worden genomen en terdege en onafhankelijk worden onderzocht in plaats
van ontkend en genegeerd. Dit  is in het belang van ALLE partijen: de burgers, hun overheden en
de windsector.  

LEV vraagt aan de overheid dringend de opstelling van een degelijk wettelijk kader met betrekking
tot het oogsten van windenergie, zodat de rust van de plaatselijke bevolking in al zijn aspecten
gewaarborgd blijft.  De afstand tot de bewoning is daarbij een cruciaal gegeven.  De overheid zou
zich hier kunnen richten naar vergelijkbare maatregelen in onze buurlanden.

LEV  vindt  dat  de  overheid  in  de  overstap  naar  duurzame  energie  geen  technologieën  mag
bevoordelen (daar  waar  er  nu  een voorkeur  is  voor  (steeds grotere)  windturbines)  maar  een
omgeving  moet  creëren waarbij  verschillende  mogelijkheden  en   technologieën op  basis  van
dezelfde criteria op een eerlijke en transparante manier  tegen elkaar worden afgewogen. Een
dergelijke omgeving stimuleert innovatie en zorgt er voor dat de beste oplossingen naar boven
komen.

LEV vraagt dat er een halt wordt toegeroepen aan de oversubsidiëring van windturbines zodat er
een einde komt aan het grote aantal aanvragen voor inplantingen van windturbines op plaatsen
waar dit onrendabel is door exploitanten die meestal enkel uit zijn op het opstrijken van subsidies
op korte termijn.

LEV  dient  ook  als  platform  voor  de  uitwisseling  van  informatie  met  betrekking  tot
windenergiedossiers tussen de aangesloten verenigingen. LEV onderhoudt contacten met andere
groeperingen/verenigingen in  Wallonië  en binnen Europa en wisselt  ook  met hen informatie,
ervaringen en kennis uit.

LEV is een feitelijke vereniging zonder eigen middelen. 

Dit  charter  wordt voorgelegd aan alle verenigingen (*)  in Vlaanderen die vergelijkbare doelen
nastreven.  Door  het  te  ondertekenen verklaart  de  lokale  vereniging  (*)  zich  akkoord  met  de
inhoud ervan en is  ze  het  ermee eens dat LEV haar  belangen verwoordt   en ondersteunt bij
diverse gelegenheden op alle bestuursniveaus.  
(*) Ook individuele personen kunnen het charter in eigen naam ondertekenen.

Naam van de vereniging en/of individuele persoon : _______________________ 

Naam van de persoon die de vereniging vertegenwoordigt : _______________________

Gebied : _______________________

Handtekening : _______________________

Datum : _______________________

Contactgegevens LEV: leefbare.energie.vl@outlook.com


