
                                                                

 

Geachte heer/ mevrouw, 

 

Naar aanleiding van de bezorgdheden van de inwoners van Malle met betrekking tot de mogelijkheid 

van het oprichten van drie windturbines in het industrieterrein 'De Schaaf- Delften' in Malle en één in 

Zoersel, net ten zuiden van de gemeentegrens met Malle, formuleren de drie meerderheidspartijen 

DBM, N-VA en CD&V een uitgesproken standpunt met betrekking tot het project. 

De drie meerderheidspartijen zijn het erover eens dat we het project zoals het nu voorligt niet positief 

kunnen adviseren. Tijdens de zitting van 8 oktober 2018 heeft het college van burgemeester en 

schepenen beslist om vooralsnog geen principiële bezwaren te formuleren tegen de oprichting van 

windturbines op voorwaarde dat de mogelijke hinderaspecten met betrekking tot slagschaduw, 

beeldkwaliteit, geluidproductie, natuurverstoring en veiligheid voldoende worden onderzocht. We 

hebben toen ook het belang van lokaal draagvlak benadrukt en gevraagd een weloverwogen 

communicatie- en participatieplan op te maken. 

We stellen vast dat er geen draagvlak bestaat voor het oprichten van drie windturbines in Malle en 

één in Zoersel, net ten zuiden van de gemeentegrens met Malle.  

Om een adequate beoordeling van het windturbineproject te maken, is verder onderzoek naar de 

impact van windturbines op de gezondheid en het welzijn van mens en dier nodig. Er is nog te weinig 

significant wetenschappelijk onderzoek voor handen dat de effecten en het geluid van windturbines 

in beschouwing neemt. De mogelijke impact van infrasoon geluid en laagfrequent geluid is nog 

onvoldoende bestudeerd. Ook dient er volgens de Hoge Gezondheidsraad verder onderzoek te 

gebeuren naar de effecten van windturbines op de levenskwaliteit van omwonenden en hun 

gehechtheid aan de omgeving. 

De drie meerderheidspartijen stellen vast dat er onvoldoende zicht is op de impact van de realisatie 

van windturbines op de vastgoedwaarde van de omliggende woningen. Tot hiertoe ontbreekt ook een 

uitgewerkt businessplan.  

De vraag naar locaties voor de oprichting van windturbines moet te verzoenen zijn met de vraag naar 

een kwaliteitsvolle ruimtelijke ordening. In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is duurzaamheid 

een belangrijk concept. 

Artikel 1.1.4. stelt dat “de ruimtelijke ordening gericht is op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling 

waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie zonder dat de behoeften van 

de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften 

van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt 

rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, 

economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke 

kwaliteit."   

Het Vlaamse locatiebeleid voor het inplanten van windturbines wordt op een zeer algemene wijze 

geformuleerd en houdt weinig rekening met het culturele, esthetische en sociale aspect. Volgens 

Omzendbrief 'RO 2014/02' is "aantakken mogelijk bij stedelijke gebieden en bij kernen van het 



buitengebied waarbij het niveau en de reikwijdte van de voorzieningen (de schaal en de potentiële 

hinder van het windturbinepark) in overeenstemming moeten worden gebracht met het belang van 

de kern of het stedelijk gebied.". 

Malle is een dorp in het buitengebied, met een industriegebied tussen haar twee deelkernen. De 

visuele barrière, die ontstaat door oprichting van de windturbines, schaadt de samenhorigheid van de 

deelkernen op landschappelijk en sociaal niveau, met een culturele segregatie tot gevolg. De cluster 

windturbines vormt een visuele grenslijn tussen de deelkernen. De drie meerderheidspartijen stellen 

sterk in vraag of het niveau en de reikwijdte van de voorziening nog in overeenstemming is met het 

belang van de kernen. 

Uit het ‘Windplan Vlaanderen’ blijkt  dat de kuststreek, de provincies Oost- en West-Vlaanderen het 

meest windrijk zijn en het best in aanmerking komen voor de plaatsing van windturbines. In de 

provincie Antwerpen hebben de Noorderkempen en het havengebied het hoogste windaanbod. De 

stad Antwerpen en de dicht bevolkte gemeenten er rond, zoals Brasschaat, Schoten, Schilde en Malle, 

hebben het laagste windaanbod in de provincie. De drie meerderheidspartijen stellen vast dat er met 

voorliggend project geen rekening gehouden met zones die volgens de windkaarten meer geschikt zijn. 

De drie meerderheidspartijen besluiten dat op basis van de aangeleverde informatie en de beschikbare 

wetenschappelijke kennis onvoldoende zekerheid is dat er niet aan de levenskwaliteit wordt geraakt, 

overwegend dat men windturbines wenst te voorzien tot op 280 meter van woonwijken. Het project 

sluit niet aan bij de schaal en de opbouw van het landschap. De omvang van het project tast de 

structuur en de essentiële functies van het buitengebied aan. 

We zullen dit ook agenderen op de gemeenteraad van april 2019.  

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Namens de drie meerderheidspartijen, 

Harry Hendrickx (DBM)   Sanne Van Looy (N-VA)   Wim Jordens (CD&V) 

 

 

  
  
 


