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Standpunt gemeente Pittem inzake het windmolenplan van Luminus 

Energie bracht en brengt ons veel vooruitgang. Het maakte onze economische groei mogelijk 
als motor van diverse sectoren en tegelijkertijd zorgt de moderne energievoorziening ook voor 
meer comfort in ons dagdagelijks handelen. Energie is het dus een cruciaal onderdeel van onze 
economie en onze levensstijl geworden. Het hoofd biedend aan toekomstige uitdagingen 
beseffen wij dat er grenzen zijn aan onze huidige energiemogelijkheden en dat er zorgvuldig 
gezocht moet worden naar duurzame oplossingen.  

Energieleverancier Luminus wenst in dit kader over te gaan tot de bouw van drie windmolens 
op het Pittemse grondgebied.  Wij, als gemeentebestuur, willen benadrukken dat wij 
voorstander zijn én blijven van hernieuwbare energie. Onze inspanningen op dit vlak zoals de 
installatie van zonnepanelen op openbare gebouwen, verLEDding van de openbare 
verlichting, de overstap naar een duurzaam wagenpark, de oprichting van herlaadpalen van 
elektrische voertuigen … getuigen hiervan. Uiteindelijk zitten we allemaal in een traject 
richting een klimaatneutrale samenleving tegen 2050 en een dergelijke energieomslag vraagt 
aanpassingen van iedereen.  Het is echter betreurenswaardig dat de doelstellingen die in dit 
kader opgelegd worden door de Vlaamse overheid weinig gestructureerd zijn waardoor het 
gevoel overheerst dat energieleveranciers op hoop van zegen een aantal gemeentes aflopen 
en dat dit onder andere leidt tot een versnipperde inplanting van windmolens in open ruimte. 
De impact op natuur, landschap en leefkwaliteit moet tot een minimum beperkt blijven. Dit 
kan enkel door een goede inplanting van de windmolens en een duidelijke visie op welke 
locaties geschikt zijn en welke niet. 

Uit de infomarkten georganiseerd door Luminus op 10 juli laatstleden, blijkt dat er heel wat 
onduidelijkheid leeft bij onze inwoners. Tijdens informele gesprekken met deze 
energieleverancier hadden wij reeds enkele bezwaren geuit. We betreuren dat in de 
informatie naar onze inwoners toe geen rekening werd gehouden met onze bemerkingen. 
Niet alleen hebben wij bezwaren tegen de voorgestelde locaties en de manier van werken 
(qua timing en informatieverstrekking), we stellen ook vast dat er een onevenwicht is tussen 
de baten van de windmolenbouwer en de lasten voor onze gemeente en de onmiddellijke 
leefomgeving. Het aanbieden van voordelen kan én mag geen argument zijn in het 
beslissingsproces van dit dossier! 

Pittem als onderdeel van Vlaanderen, behoort tot de dichtst bebouwde regio’s ter wereld. Dit 
betekent dat onze open ruimte essentieel is en dat er zorgzaam mee omgesprongen moet 
worden. Het zomaar verspillen van deze open ruimte legt onomkeerbaar beslag op wat 
overblijft voor de huidige generatie en de generaties na ons.  

Wij houden er ons als gemeentebestuur dan ook aan van zodra het dossier officieel aan ons 
voorgelegd wordt ter advies, onze inwoners te informeren over het verdere verloop van dit 
dossier. We hopen op een massale opkomst van inwoners op de tweede infomarkt 
georganiseerd door Luminus eind augustus.  

Tenslotte is onze Pittemse energietoekomst is enkel gebaat met een sterk lokaal WIJ-verhaal! 

CD&V Pittem-Egem en haar mandatarissen. 

  


