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Windmolenprojecten  -  Behandeling beroepsprocedures

In de bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en 
provinciale projecten ter uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning is opgenomen dat de deputatie bevoegd is om in eerste 
administratieve aanleg een beslissing te nemen over aanvragen met betrekking tot 
installaties voor het opwekken van elektriciteit door windenergie tot en met vier 
windturbines per aanvraag, met een vermogen per windturbine van meer dan 1500 kW, 
buiten de grenzen van de zeehavens van Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen, 
zoals afgebakend in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en voor zover het project noch 
een Vlaams project noch een onderdeel van een Vlaams project is.

Artikel 52 van het Omgevingsdecreet bepaalt dat de Vlaamse Regering of de gewestelijke 
omgevingsambtenaar bevoegd is in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen 
uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve 
aanleg. De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke 
omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

1. Hoeveel beroepen tegen een beslissing in eerste aanleg van de deputatie i.v.m. 
aanvragen voor het opwekken van elektriciteit door windenergie tot en met vier 
windturbines per aanvraag, met een vermogen per windturbine van meer dan 1500 
kW heeft de Vlaamse Regering ontvangen sinds het van kracht zijn van het decreet 
van 25 april 2014? Graag met volgende opsplitsingen (per jaar):

a) Werd het beroep ingesteld tegen een gunstige of ongunstige (weigering) 
beslissing van de deputatie? Hoeveel beroepen werden ingesteld tegen gunstige 
en ongunstige beslissingen? Welke beslissing nam de Vlaamse Regering of de 
gewestelijke omgevingsambtenaar in beroep? Hoeveel keer werd de beslissing 
van de deputatie bevestigd? Hoeveel keer werd de beslissing van de deputatie 
vernietigd?

b) Hoeveel beroepen werden ingesteld tegen de opgelegde bijzondere 
voorwaarden? Hoeveel keer werd de beslissing van de deputatie bevestigd? 
Hoeveel keer werd de beslissing van de deputatie vernietigd?

c) Wie was de indiener van het beroep (aanvrager, derde of lokaal bestuur)?

d) Hoeveel aanvragen voor projecten (en hoeveel windturbines) werden in beroep 
vergund (nadat de deputatie in eerste aanleg de vergunning weigerde)?

e) Hoeveel aanvragen voor projecten (en hoeveel windturbines) werden in beroep 
geweigerd (nadat de deputatie in eerste aanleg de vergunning toekende)?



2. Tegen hoeveel beslissingen van de Vlaamse Regering of van de gewestelijke 
omgevingsambtenaar werd een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen 
ingesteld? Graag gegevens sinds het van kracht zijn van het decreet van 25 april 
2014. Graag een overzicht per jaar.

a) Hoe vaak werd de beslissing van de Vlaamse Regering door de raad bevestigd? 
Op hoeveel molens heeft dit betrekking?

b) Hoe vaak werd de beslissing van de Vlaamse Regering door de raad vernietigd? 
Op hoeveel molens heeft dit betrekking?



ZUHAL DEMIR
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

ANTWOORD 
op vraag nr. 662 van 20 mei 2020
van JOHAN DANEN

1. Volgende gegevens kunnen gedistilleerd worden uit het omgevingsloket.

a. Hieronder gaat een overzicht van de aard van de beslissing in eerste en tweede 
aanleg. 

Beslissing laatste aanleg (aantal projecten)
Antwerpen Limburg Oost-

Vlaanderen
Vlaams-
Brabant

West-
Vlaanderen

Beslissing 
eerste 
aanleg

VERGUNNING WEIGERING VERGUNNING WEIGERING VERGUNNING WEIGERING VERGUNNING VERGUNNING WEIGERING

2018 8 3 9 1 2 1 7
VERGUNNING 7 1 7 1 1 1 5
WEIGERING 1 2 2 1 2
2019 6 1 6 9 1 1 3
STILWEIGER 1
VERGUNNING 6 4 5 1 2
WEIGERING 1 2 3 1 1
2020 1 2 1
VERGUNNING 2
WEIGERING 1 1

b. Of het beroep werd ingesteld tegen bijzondere voorwaarden of tegen het voorwerp 
wordt niet structureel bijgehouden door het departement Omgeving.

c. In het omgevingsloket wordt het onderscheid niet gemaakt op beroepsindiener, 
maar op de manier hoe het beroepschrift werd ontvangen. Hieronder vindt u het 
aantal volledig en ontvankelijk verklaarde beroepschriften gesorteerd per jaar, per 
provincie en de wijze waarop. 

 
Antwerpen Limburg Oost-

Vlaanderen
Vlaams-
Brabant

West-
Vlaanderen

2018 11 10 3 7
analoog beroepschrift 6 4 3 4
digitaal beroepschrift 
(betrokkene)

2 1 2

digitaal beroepschrift (derde) 3 5 1
2019 7 6 10 1 3
analoog beroepschrift 2 2 4 1
digitaal beroepschrift 
(betrokkene)

1 2

digitaal beroepschrift (derde) 4 4 4 1 2
2020 1 2 1
analoog beroepschrift 2



digitaal beroepschrift (derde) 1 1

Een betrokkene kan de aanvrager of een adviesinstantie (administratie of lokaal 
bestuur) zijn. Een derde (vb. een buurtbewoner, een natuurvereniging…)
d-e) voor het aantal projecten zie de tabel in a.

Beslissing laatste aanleg (aantal windturbines)
Antwerpen Limburg Oost-

Vlaanderen
Vlaams-
Brabant

West-
Vlaanderen

Beslissing 
eerste 
aanleg

VERGUNNING WEIGERING VERGUNNING WEIGERING VERGUNNING WEIGERING VERGUNNING VERGUNNING WEIGERING

2018 10 6 12 2 2 1 12
VERGUNNING 8 1 9 2 1 1 10
WEIGERING 2 5 3 1 2
2019 8 4 11 4 16 1 2 8
STILWEIGER 1
VERGUNNING 8 7 1 7 2 6
WEIGERING 4 4 3 8 1 2
2020 1 2 1
VERGUNNING 2
WEIGERING 1 1

2. Hieronder gaat een overzicht van het aantal verzoekschriften ingediend bij de Raad 
voor Vergunningsbetwistingen, opgesplitst per jaar en in functie van de aard van de 
beslissing. De gegevens worden bijgehouden op het niveau van de dossiers en niet op 
het niveau van het aantal turbines. 

2018 2019
Status ingediende 
verzoekschriften Vergunning Weigering Vergunning Weigering
Afstand van geding 2 1 1
Onontvankelijk 
verzoekschrift 1 1
Vernietiging toegewezen 4 1
Vernietiging verworpen 1 1
Verzoekschrift 3 34 1
Zonder voorwerp 4


