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Beste buurtbewoner/sympathisanten,
De windmolens … zij draaien en draaien voort ...
Hierbij een stand van zaken.
Als buurtcomité zijn we nu ongeveer 3 jaar bezig er voor te zorgen om de overlast die de windturbines veroorzaken,
terug te dringen.
Via gesprekken met de uitbaters hebben we dit meermaals geprobeerd, zonder gunstig resultaat.
Er zijn geluidsmetingen gedaan door het PIH – gefinancierd door de gemeente Kalmthout en Essen. Daaruit is
gebleken dat de geluidsproductie binnen de “richtlijnen” van de Vlaamse overheid bleef, maar dat desondanks er
geen overschrijdingen waren er toch sprake is van “ overlast”.
De kern van het probleem is dat ”er een te groot verschil is tussen het omgevingsgeluid zonder en met de
windturbines” zowel overdag als ’s nachts.
De oplossingsrichting is van daaruit eigenlijk voor de hand liggend en zal later in het traject alleen maar door alle
geluids- en milieudeskundigen bevestigd worden.
De uitbaters zijn hierop door de gemeente aangesproken om passende maatregelen te nemen teneinde die overlast
weg te nemen. Zij zijn hierop niet ingegaan.
De vervolg stap was dat “enkel” de gemeente Kalmthout een aanvraag heeft ingediend bij de provinciale deputatie
van de provincie Antwerpen, met als doel aanvullende milieuvergunningsvoorwaarden op te leggen.
Ook het buurtcomité heeft een eigen aanvraag ingediend, die de voorwaarden van de gemeente heeft overgenomen,
maar tevens ook nog strengere voorwaarden vroeg op het vlak van de geluidsoverlast gedurende de nacht, maar ook
gedurende de dag.
De voorbije maanden onderzocht de Provinciale Milieu Vergunningscommissie (PMVC) van de provincie Antwerpen
beide aanvragen. Daarbij vraagt de PMVC het advies van een aantal instanties gespecialiseerd in milieuwetgeving en
geluidsproblematiek. Deze experts concludeerden dat er aanvullende maatregelen nodig waren om de overlast terug
te dringen tot een leefbaar niveau en formuleerden concrete adviezen (nieuwe milieuvergunningsvoorwaarden voor
de uitbating van dit windmolenpark). Deze adviezen zijn voorgelegd aan de provinciale deputatie en tot onze
verbazing hebben zij de adviezen van deze specialisten NIET overgenomen. De provinciale deputatie is een puur
politiek orgaan. In de motivering van hun afwijzing reppen zij met geen woord over de overlast. De milieuvergunning
blijft dus (op dit ogenblik) ongewijzigd. Wij verwijzen naar onze website www.meganoisy.be voor het zeer lijvige
verslag van de provincie en raden u aan dit te lezen, zodat u zelf kan teruglezen wat alle adviseurs hun bevindingen
waren, wat zij voorstelden, en op welke manier uiteindelijk de deputatie zijn besluit motiveert om niets te wijzigen
aan de huidige milieuvergunning.
Uiteraard kunnen we ons hier niet bij neerleggen, daar we zowel overdag als ’s nachts regelmatig stevig moeten
inboeten op onze levenskwaliteit en het genot van onze woning, zowel binnen- als buitenshuis.
De volgende stap die reeds ingezet is door het buurtcomité i.s.m. onze advocate, en ook door de gemeente
Kalmthout, is in beroep gaan tegen deze beslissing bij Mevr. Schauvliege, Vlaams minister verantwoordelijk voor
Leefmilieu. De minister heeft vervolgens 150 dagen om hierop een beslissing te nemen. Zij kan de beslissing van de
deputatie bevestigen of zelf een eigen beslissing vormen betreft bijkomende milieuvoorwaarden.
Daarna blijven er nog andere rechtsmogelijkheden, een procedure bij de Raad van state, maar dit nog even terzijde.
De tijd van “vragen en verzoeken” hebben nu wel gehad. Het is duidelijk dat we onze rechten als burgers nu juridisch
moeten gaan afdwingen. De opstelling van de uitbaters en de uitspraak van de PMVC maakt ons duidelijk dat het
belang van de burgers (gewaarborgd vanuit verschillende wetten in o.m. de milieuwetgeving, de burgerlijke
wetgeving, zelfs de strafwetgeving) hier compleet door hen genegeerd wordt. De beslissing van de Deputatie is een
aanfluiting voor onze democratie. Het is duidelijk dat hier hogere machten en beïnvloeding spelen. “De oude Belgische
politiek van vriendjespolitiek” lijkt hierbij duidelijk nog niet helemaal uitgeroeid te zijn. In deze situatie rest ons niets
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anders dan de mogelijkheid “om onze rechten als burgers” te laten afdwingen. Wij hebben de volste overtuiging dat
ons dat ook gaat lukken, maar dat een resultaat nog niet voor morgen is. De uitbaters hanteren duidelijk een strategie
“van de lange adem” en rekenen erop dat wanneer ze dit lang genoeg volhouden het verzet langzaam zal uitdoven en
dat iedereen het gaat opgeven. In de voorbije periode zien we dat zij steeds harder en gemener worden, en dat elk
middel hen niet te min is om hun doel te bereiken, om zo veel mogelijk geld te verdienen aan die windturbines.
Enige zorg en bekommernis om de mensen omheen die windmolens, is hen geheel vreemd.
Elkeen die zijn verzet opgeeft, maakt dus hun positie sterker.
Zeer concreet en op zéér korte termijn (vóór 15/07/15) vragen we u als omwonende die overlast ervaart, een
mailtje te sturen aan: kabinet.schauvliege@vlaanderen.be
Vlaamse minister van Leefmilieu, Mevr.Schauvliege
Graaf de Ferraris-gebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
Dit moet vóór 15 juli 2015 gebeuren!
Beschrijf in dat mailtje in uw eigen woorden welke overlast u ervaart en wat die overlast voor u betekent en als gevolg
heeft: (bvb.: de slaap niet kunnen vatten, slaapverstoring, slaaptekort, onvoldoende nachtrust, niet buitenshuis
kunnen werken of genieten in je tuin, medische klachten, enz.) en dat u niet begrijpt en bezwaar aantekent tegen de
beslissing van de provinciale deputatie die besloten heeft geen aanvullende milieuvoorwaarden op te leggen.
Met uw mailtje geeft u meer lading aan het beroep dat wij als buurtcomité en de gemeente Kalmthout hebben
ingediend. Wij hebben dus hierbij uw hulp nodig.
Wie weet, maakt u met uw mailtje een verschil voor ons allemaal. Dit is volledig kosteloos, het neemt niet meer
dan enkele minuutjes tijd in beslag.
Mega Windy doet er alles aan om het beeld neer te zetten dat het maar enkele mensen zijn die klagen, een soort
beroepsklagers.
Vandaar dat het ook belangrijk blijft de overlast te blijven aanklagen bij de gemeenten en de uitbaters van Mega
Windy/Ecopower. Op onze website www.meganoisy.be vindt u hierover praktische informatie.
Een eenvoudig mailtje volstaat steeds om te melden welke hinder u ervaart, op welk ogenblik en met de vraag om er
iets aan te doen. Het blijft belangrijk dat iedereen dat blijft doen want de uitbaters gaan het anders voorstellen als “er
zijn geen klachten meer, dus we hoeven niets meer te ondernemen”.
Om ons juridisch recht te behalen moeten we beroep doen op een advocaat, hiermee willen we onze kansen optimaal
benutten. We hebben een heel onderlegde en gespecialiseerde advocate in deze materie. Zij zal ons blijven
ondersteunen. Het geld hiervoor moeten we als omwonenden samen blijven vinden om tot op het einde door te gaan.
Tot hiertoe hebben we dat goed gedaan.
Belangrijk is dat iedereen die een verandering en verbetering wil, hierbij ook zijn financieel steentje toe blijft
bijdragen. Komende maanden zullen we u hiervoor opnieuw benaderen teneinde het buurtcomité aan voldoende
werkingsmiddelen te blijven helpen, tot we opnieuw tot een leefbare omgeving komen.
Wij houden u op de hoogte van wat we ondernemen als buurtcomité, maandelijks wanneer u ons financieel steunt,
andere buurtbewoners enkele keer per jaar met een uitnodiging voor een buurtvergadering in de parochiezaal.

Met vriendelijke groeten,
Het buurtcomité Mega Noisy Essen - Kalmthout
buurtcom.meganoisy@gmail.com
www.meganoisy.be
www.facebook.com/meganoisywindmolens
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