Verslag bijeenkomst buurtvergadering vanuit het buurtcomité Mega Windy
op 20/02/2014
De hoofdbedoeling van deze bijeenkomst was:
-

Een stand van zaken geven op de 3 verschillende actieterreinen vanuit het buurtcomité
teneinde tot een leefbare omgeving te komen omheen de windmolens
Samen bepalen hoe we verder gaan

Praktische mededelingen:
-

-

Het buurtcomité werd uitgebreid met een aantal leden om het geheel te versterken met
specifieke kennis en vaardigheden. Deze mensen werden voorgesteld.
De volgende buurtvergaderingen zullen voortaan steeds in de parochiezaal Nieuwmoer
georganiseerd worden
Elke buurtvergadering zal er voortaan een vrijwillige bijdrage gevraagd worden om onze
gewone werkingskosten mee te kunnen betalen (website, post, publiciteit, enz.) Concreet
hebben we voornemens om van daaruit acties te gaan opzetten in de richting van: het
probleem met de windmolens visueel duidelijker kenbaar te maken in de omgeving (borden,
vlaggen), actie te gaan opzetten richting pers en politiek (persmap, persbijeenkomst, debat).
Het is belangrijk klachten van overlast te blijven melden aan de milieuambtenaren van
Kalmthout en Essen, de milieu-inspectie, Mega Windy.
Op de site van het buurtcomité Mega Noisy kunt u heel wat informatie terugvinden.

Actieterrein 1:
De weg via de gemeente(n) / de bemiddelingsrol vanuit de gemeente Kalmthout tussen buurt en
uitbaters en het vervolg “aanvraag tot het opleggen van aanvullende milieuvoorwaarden vanuit de
gemeenten”:
Zoals door de burgemeester op de laatste buurtbijeenkomst gemeld, beschouwt hij zijn bemiddeling
als afgerond. Op diezelfde buurtbijeenkomst heeft hij iedereen toegezegd dat hij een aanvraag zou
richten aan de provinciale vergunnende overheid, tot het opleggen van aanvullende
milieuvoorwaarden.
De stand van zaken hiermee is, dat de gemeente hier inderdaad werk van maakt en dat het
buurtcomité door de gemeente goed in staat gesteld wordt de voortgang goed op te volgen.
Het oordeel van de aanwezige buurtbewoners werd gevraagd of –afgaande op het tussentijdse
resultaat – zij van oordeel zijn dat dit actieterrein verder bewandeld moet worden door het
buurtcomité.
Besluit na rondje vragen stellen en een stemming bij handopsteking:
Het tussentijdse resultaat werd positief beoordeeld en het buurtcomité werd gevraagd hieraan
verder bij te dragen waar mogelijk en de voortgang goed te blijven opvolgen.
Actieterrein 2:
De weg via overleg met de uitbaters Mega Windy / Ecopower:
Na de vorige buurtbijeenkomst is het buurtcomité rechtstreekse gesprekken gestart met de
uitbaters. Uit het eerste gesprek kwam de erkenning van een gemeenschappelijk probleem en de
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bereidheid om over oplossingen te praten. De problemen werden nogmaals toegelicht en er werd
nogmaals verwezen naar onze brief van september en de gevraagde oplossingen.
Het tweede gesprek leverde op:
-

-

-

-

dat vanaf dan zij zich akkoord verklaarden de slagschaduwnormen te gaan hanteren die
ingaan per 1/1/2015, voor woningen (niet voor de bedrijven). Belangrijk naar de
omwonenden is hierbij te zeggen, dat je zelf bij Mega Windy aan de bel moet trekken als de
max. 30 min. per dag en totaal 8 h. per jaar overschreden wordt. Dan pas, passen zij hun
programmering aan op die woning.
Dat wij medewerking hebben toegezegd aan hun vraag om aanpassingen aan individuele
woningen te mogen uitvoeren, teneinde iets te mogen doen aan de nachtrust van
omwonenden die aangeven geluidshinder te ondervinden. Zij plaatsten daar de garantie
tegenover dat personen die op dit aanbod zouden ingaan hiermee onder geen enkel beding
afstand zouden mee doen naar Mega Windy van verder verhaal. Die afspraak staat op papier.
We zijn hier nu al enkele weken verder mee en kunnen jullie vertellen dat de mensen die
hierover in gesprek gingen met Mega Windy, uiteindelijk allen te horen kregen dat Mega
Windy slechts een deel van die aanpassingskosten wil betalen.
Het buurtcomité is van oordeel: De aanpassingskosten lopen hier al snel in bedragen van
1000 den tot 10.000 den Euro. Met andere woorden: Je moet bereid zijn de
aanpassingskosten aan je eigen woning ten gevolge van de geluidsoverlast veroorzaakt door
de windmolens, grotendeels zelf te betalen.
Dat zij de experimenten met een “haaien vinnen oplossing op de wieken” van nabij opvolgen
en willen toepassen. Dit stellen zij als oplossing in het vooruitzicht naar het verminderen van
de geluidshinder gedurende 24/24 h. en 7 dagen/week.
Het buurtcomité heeft dit verder onderzocht en heeft hier geen vertrouwen in, omdat
uitgaande van de experimenten tot zo ver maximaal een geluidsreductie van 3 dB verwacht
mag worden. Aangezien het verschil tussen het achtergrondgeluid zonder de windmolens en
met de windmolens bijna 13 dB bedraagt, gaat dit – volgens onafhankelijke
geluidsdeskundigen- het probleem niet oplossen.
De duidelijkheid dat zij niet bereid zijn verdere reducties toe te passen op de 4 windmolens,
dan de reducties die ze al deden in 2013 en 2014. Over molen 1 (Essen) zijn ze ook heel
duidelijk: geen enkele reductie. Ze geven aan ook niet bereid te zijn om reducties aan te
brengen aan de windmolens buitende nachtelijke uren. Dus: Er blijft geen enkele
geluidsreductie aan de bron, tijdens de daguren (7 h. – 22 h.) in de week en tijdens het
weekend.

Besluit na rondje vragen stellen en een stemming bij handopsteking:
-

Het tussentijdse resultaat werd negatief beoordeeld
Het buurtcomité werd toch gevraagd om de bereidheid te blijven tonen om verder te
overleggen met de uitbaters en dit middel nog niet geheel af te sluiten

Actieterrein 3:
VZW Mega Noisy :
Het buurtcomité stelt de oprichting van een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) voor met als doel
‘de leefbare omgeving’ op alle mogelijke manieren te bewerkstelligen. Voor het lidmaatschap van de
vzw stellen we een eenmalige kleine bijdrage voor. Verder kunnen de werkingskosten mee gedragen
worden door een maandelijkse bijdrage.
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