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Hoe gaan jullie om met de vergunningsaanvraag van jullie collega's van Luminus die in dezelfde regio 
met een project bezig zijn? 

We weten inderdaad dat één van de windturbines niet compatibel is met ons project. We zijn als Vlaams 
bedrijf van mening dat we een optimaal project hebben. Het is niet aan ons, om ons uit te spreken over 
andere vergunningsaanvragen. Het is aan de overheid om zowel ons project, als het ander project te 
beoordelen. 

 

Zowel de stad Hoogstraten als de gemeente Wuustwezel staan niet achter dit project. Voor de 
Vlamingstraat wordt er al voor de 4de keer een aanvraag voor een turbine gedaan en voor de 
Weilandweg voor de 5de keer. Waarom blijven jullie toch steeds proberen om een vergunning te 
krijgen? 

Het is zo dat de gemeenten in de vergunningsaanvraag een adviserende rol hebben. Aspiravi dient hier 
voor de eerste maal een vergunningsaanvraag in op de 2de lijn. Het zal wellicht gaan over de aanvragen 
van de andere projectontwikkelaars in de projectzone. 

 

Een volgende vraag gaat over de energetische optimalisatie en er wordt vermeld dat de turbines 
massaal worden stilgelegd voor onder andere slagschaduw, geluidsoverlast en vleermuizen en dat dit 
toch niet strookt met elkaar. 

Massaal worden stilgelegd is zeker niet het geval. Zoals bij quasi elk project in Vlaanderen zijn er 
stilstanden/reducties van de windturbines nodig wat ook hier het geval is, maar dit zijn zeker geen 
massale stilstanden. Rekening houdend met die stilstanden, wat we ook gedaan hebben, is dit nog 
steeds een energetisch optimaal project met mooie productieresultaten.  

 

Wanneer zullen de wijzigingen toegelicht worden? 

Deze vraag werd gesteld alvorens de wijzigingen aan bod kwamen en dit is ondertussen gebeurd.  

 

Hoe gebeurt de bundeling en optimalisatie voor dit project op 2de lijn? 

In dit geval is er een bundeling in eerste instantie met de bestaande windturbines op eerste lijn. In 2de 
instantie ook met de autosnelweg en met de spoorlijn. We zien dat besturen meer en meer meegaan 
met projecten op 2de lijn, dus dat dit ook door overheden zowel op lokaal niveau als de Vlaamse 
overheid aanvaard wordt. 

 

De wind is nog altijd gratis, toch is ook voor de omwonenden de energie even duur als elders zonder 
windmolens in de buurt. 

Aangezien dit niet echt een vraag is, geven we de bemerking toch even mee. 
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Hoe zit het hier met het maatschappelijk draagvlak? 

Het project dat we hier ontwikkeld hebben in Hoogstraten/Wuustwezel is gebeurd op basis van het 
regelgevend kader dat aanwezig is waardoor dat we deze 2 windturbines voorzien hebben in 2de lijn. 
Dit is een optimaal project zowel energetisch, milieutechnisch als ruimtelijk. Wat het maatschappelijk 
draagvlak betreft, werkt Aspiravi met een coöperatief systeem, wat ook hier de bedoeling is om dit te 
lanceren als we deze windturbines mogen bouwen. We hebben dit ook gedaan bij de windturbines die 
al bestaande zijn en dat is een systeem die geleid heeft tot heel wat coöperanten. Dit zijn 100den 
coöperanten van Wuustwezel en Hoogstraten. We hebben in het verleden bij de opstart van de 
windturbines een openbedrijvendag georganiseerd, wat een gigantisch succes was. De mensen konden 
de windturbines dan bezoeken. We hebben daar duizenden mensen over de vloer gekregen en dit waren 
eigenlijk allemaal mensen die pro windenergie waren. Ook de bestaande windturbines wijzen wel uit 
dat er na zovele jaren in exploitatie wel een draagvlak is in de omgeving gezien er geen problemen zijn. 
Het is de bedoeling dat we het systeem dat we toen hebben toegepast ook bij het nieuwe project 
volledig analoog toepassen en dat we de buurt daar echt bij betrekken om op die manier de 
mogelijkheid te geven om aandelen te kopen als men dat wil via ons coöperatief systeem. 

  

Er wordt opgemerkt dat met betrekking tot de stilstand voor vleermuizen extra onderzoek gebeurt 
tijdens de exploitatie. De vraagsteller merkt op dat dit de omgekeerde wereld is en het niet logisch is 
om dit extra onderzoek te doen na de plaatsing van de windturbines. 

We hebben vastgesteld met automatische detectoren dat er vleermuizen over die locatie overvliegen 
en dat vooral de rosse vleermuis gevoelig is voor aanvaring met wieken van turbines. Die vleermuizen 
zullen niet verstoord worden als daar een turbine staat. Zij zullen daar blijven vliegen, dus we moeten 
er voor zorgen dat die er niet tegen gaan vliegen. Daarom dat wij een stilstandmodule voorstellen die 
dan uitgebreid is tot de volledige nacht bij bepaalde weersomstandigheden. In dit geval is dit niet te 
harde regen, geen harde wind en niet te koud. Daarom gaat de windturbine niet 100% tijdens de nacht 
stilstaan. Omdat die vleermuizen dus ook niet echt verjaagd worden, kunnen we wel door te monitoren 
tijdens de eerste jaren van exploitatie nagaan of het klopt dat die vleermuizen daar continu vliegen 
want tijdens de monitoring hebben wij vastgesteld dat dit vooral tijdens het begin van de nacht is. 
Daarom hadden wij eerst gezegd dat een stilstand tijdens het eerste deel van de nacht gewenst is. Het 
Agentschap voor Natuur en Bos stelde voor om uit voorzorg best de volledige nacht te voorzien, maar 
als je extra onderzoek doet kan je wel motiveren om dit in te perken. In feite is dit in dit geval geen 
omgekeerde wereld.  Dit is eerst een voorzorgsprincipe zodat we dan met duidelijke gegevens tijdens 
de exploitatie kunnen inspelen op de energetische optimalisatie. Enerzijds geen slachtoffers bij de 
vleermuizen  veroorzaken, anderzijds het energetisch optimaliseren. Vandaar dat monitoring tijdens de 
exploitatie wenselijk is.  

 

Verder is er opnieuw een vraag omtrent vleermuizen en de stilstanden van de turbines omwille van de 
vleermuizen. De vraag wordt gesteld of het project dan wel nog rendabel blijft en wat het rendement 
dan eigenlijk nog is omwille van de stilstanden voor vleermuizen.   

Op deze vraag werd er eigenlijk daarnet ook al een antwoord gegeven in die zin dat er met de beperkte 
stilstanden die nodig zijn, effectief wel rekening mee werd gehouden in dit project. Het project blijft 
nog steeds heel mooie productieresultaten hebben. Deze werden ook in het dossier opgenomen.  
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Wat is het effect van de windturbines op het nieuwe Muntbos? 

In en om het ecoduct De Munt worden enkele landschapsinrichtingen voorzien. We hebben gemerkt 
dat er bv. lijnvormige structuren worden aangelegd zodat vleermuizen het ecoduct kunnen vinden. 
Doelsoorten voor het ecoduct zijn bv. ree en bunzing, deze hebben liefst wat aanplantingen en deze zijn 
voorzien ten noorden van het projectgebied. Deze kunnen misschien extra vleermuizen gaan 
aantrekken en anderzijds bosvogels. Voor bosvogels zijn hier geen problemen, dit zijn vogels die het 
algemeen goed doen. Vooral weidevogels waren hier een issue en hebben we goed onderzocht en dit 
zijn vogels die het slecht doen. Het Muntbos gaat op dit project geen effect hebben. Wetende dat er 
aanplantingen gaan komen die op meer dan 100 m van windturbine 1 gaan komen. Als er daar extra 
vleermuizen op afkomen, ondervinden die geen directe hinder van die windturbine. 

 

Waarom wordt er niet gewacht op de nieuwe sectorale normen voor windturbines? 

Het is zo dat er op vandaag vergunningen afgeleverd worden op basis van de sectorale Vlarem-normen 
die van kracht zijn en die ook van kracht zijn gebleven. Er is dus zeker geen stop wat betreft het 
afleveren van vergunningen, precies omdat men het huidig regelgevend kader, zijnde de Vlarem-
normen kan toepassen. Het wachten doet de overheid eigenlijk niet en zij vergunt op basis van het 
huidig regelgevend kader zoals het op vandaag voorzien is.  

 

De vraag wordt gesteld hoeveel gemeentes / steden er nog zijn zonder windmolens? 

We zitten hier met heel wat mensen rond de tafel maar dit is moeilijk te zeggen omdat niemand daarop 
het concrete cijfer weet. Indien we dit zouden opzoeken via Google denken we dat we dat wel kunnen 
terugvinden, maar de insteek en de doelstelling van de overheid is dat er eigenlijk in elke gemeente en 
elke stad effectief windturbines zouden moeten komen, zodanig dat de doelstellingen kunnen worden 
gehaald en zodat we op die manier onafhankelijk kunnen worden van elektriciteit en gas van het 
buitenland. Het moet eigenlijk voor elke gemeente en elke stad in Vlaanderen een doelstelling zijn om 
effectief naar een concreet windproject te gaan en te kunnen realiseren op hun grondgebied.  

 

Tot slot wordt gevraagd naar het rendement van dit project 

Ons dossier is opgesteld conform de regelgeving en hetgeen wat de overheid vraagt. Alle parameters 
zijn erin uitgewerkt en we hebben een heel uitgebreid project-MER neergelegd met de gevraagde 
parameters van geluid tot slagschaduw, tot vleermuizen en weidevogels, alles zit er in. Het specifieke 
rendement van een project is een bedrijfsintern iets en is niet iets wat specifiek in een 
vergunningsaanvraag wordt meegegeven. Niet in dit project, maar ook in geen enkel project en niet 
enkel van ons, maar van geen enkele ontwikkelaar.  

 

Graag even herhalen waar de presentatie en vragen/antwoorden kunnen terugvinden? 

Dit kan op onze website, op de projectpagina van dit project. U gaat dus naar www.aspiravi.be , daar 
kiest u ‘Wind op land’ en vervolgens kiest u het project ‘Hoogstraten/Wuustwezel’ en vanaf die pagina 
zal u morgen de presentatie terugvinden. De vragen en antwoorden volgen zo snel mogelijk. Zoals 
gezegd kunnen er ook steeds vragen per mail verzonden worden naar het adres info@aspiravi.be en 
ook die vragen die nog per mail binnenkomen, zullen wij oplijsten in een document en op die 
projectpagina plaatsen.  
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