
 
 

 

 

Aan Aspiravi Samen cvba 

tav al haar coöperanten  

 

Harelbeke, 16 juni 2016 

 

 

Beste coöperant, 

 

Als coöperant van Aspiravi Samen cvba zijn wij zo vrij u aan te schrijven naar aanleiding van de bouw 

door Aspiravi NV van het windpark in Assenede langs de N49. 

 

Wij willen u op de hoogte brengen dat de bouwwerkzaamheden op de werf van ons windpark in 

Assenede stopgezet zijn. Wij betreuren dit ten zeerste. Met dit schrijven willen wij u graag duidelijk 

informeren over de stand van zaken en het verdere verloop. 

 

In 2011 heeft Aspiravi een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van de milieu- en 

stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van 6 windturbines in Assenede langs de N49. We 

organiseerden o.a. een informatieavond waarop meer dan 100 personen aanwezig waren. Er  kwam 

slechts 1 bezwaar op de bouwaanvraag. Hierdoor menen we te mogen stellen dat lokaal heel veel 

mensen ons project genegen zijn. 

Na een lang traject verkregen wij in 2013 de beide vergunningen. Door het bekomen van zowel de 

bouw- als de milieuvergunning voldeed dit project aan de geldende, strenge Vlaamse regelgeving die 

van toepassing is bij de realisatie van windturbineprojecten. De bevoegde overheden hebben zich 

dus, door het afleveren van de vergunningen, gunstig uitgesproken t.o.v. het project.  

 

In november 2013 startte de provincie Oost-Vlaanderen echter een beroepsprocedure tegen de 

stedenbouwkundige vergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De beslissingstermijn van 

een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen is echter niet bepaald. Bovendien werkt dit 

beroep niet opschortend wat betekent dat de vergunning van toepassing bleef en wij de 

werkzaamheden dus mochten starten. In het najaar van  2015 werden de eigenlijke bouwwerken dan 

ook opgestart.  

 

Na 2,5 jaar, ontvingen wij in mei 2016 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen de beslissing dat 

de bouwvergunning vernietigd werd. Wij geven u graag mee dat deze Raad evenwel niet oordeelt 

over de opportuniteit van het windpark (mag het er wel of niet komen?), maar wel oordeelt over de 

vormvereisten van de vergunning. Zo stelde de Raad vast dat een bepaald aspect in de 

bouwvergunning onvoldoende gemotiveerd werd door de Gewestelijke Stedenbouwkundige 

Ambtenaar en aldus besloot ze de bouwvergunning te vernietigen.  

 

De Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar krijgt nu 4 maanden de tijd tot heroverweging en 

het nemen van een nieuwe beslissing over de bouwvergunning. Wij blijven overtuigd dat dit een 

goed project is met een groot draagvlak dat groene stroom zal produceren voor 8.000 gezinnen en 

een bijdrage levert aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Wij zijn dan ook hoopvol gestemd 

op een gunstige beslissing en het verkrijgen van een nieuwe bouwvergunning. 

  



 
 

 

 

Sinds de start van de bouwwerkzaamheden werd op intense wijze, in samenwerking met de 

gemeente Assenede, gecommuniceerd over de bouw van ons windpark en het coöperatief model via 

Aspiravi Samen om de burger te informeren, mee te laten participeren en draagvlak voor het project 

te creëren. Diverse inwoners van Assenede en deelgemeenten tekenden reeds in op Aspiravi Samen 

cvba. Wij willen u dan ook danken voor uw engagement en uw vertrouwen. 

U als coöperant van Aspiravi Samen kent de werking van de coöperatieve vennootschap en weet dat 

vorige week op de jaarlijkse Algemene Vergadering opnieuw een dividend van 4% werd goedgekeurd 

voor het werkjaar 2015.    

 

In afwachting van de heroverweging van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar, zijn wij 

evenwel genoodzaakt de werken stil te leggen wat wij strikt naleven. Bewarende maatregelen 

worden, wanneer nodig, wel uitgevoerd.  

 

Wij betreuren dat de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen zo lang (van november 

2013 tot mei 2016) op zich heeft laten wachten en hiermee de huidige toestand in de hand heeft 

gewerkt. Van zodra er verder officieel nieuws is in deze procedure zullen wij u hierover informeren.   

 

Wij stonden er op u correct te informeren omtrent de werken in ons windpark in Assenede, zodat u 

als coöperant de nodige en juiste informatie heeft. Indien u echter nog vragen heeft, kan u Aspiravi 

NV steeds bereiken per email info@aspiravi.be of telefonisch gedurende de kantooruren op 

056.70.27.36. Wij beantwoorden graag al uw vragen m.b.t. het windpark in Assenede. 

Op onze website www.aspiravi.be kan u ook steeds de stand van zaken m.b.t. het project 

terugvinden.  

 

Wij danken u voor uw vertrouwen in Aspiravi Samen cvba, voor uw geloof in windenergie en voor uw 

bijdrage aan een meer duurzame samenleving.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Rik Van de Walle 

Algemeen Directeur 

 

 

 

 

 


