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Open bewonersbrief
Beste Zedelgemnaar,

Sinds de bekendmaking van de start- en procesnota van ‘Ventilus’ is er bij de bewoners heel wat beroering 
ontstaan. De gemeente begrijpt de vragen en reacties van haar bevolking, volgt het dossier grondig en profes-
sioneel op en wil haar bevolking zo goed mogelijk informeren. 

De bedoeling van het project 'Ventilus' is het mogelijk te maken bijkomende hernieuwbare energie vanop zee 
naar het binnenland te transporteren. Concreet wil men daarvoor een bijkomende hoogspanningsverbinding 
van 380 kV voorzien, van aan de kust tot Avelgem, dit grotendeels via bovengrondse hoogspanningslijnen. Er 
zijn 25 West-Vlaamse gemeenten betrokken.

Welk initiatieven nam Zedelgem al?
•  Op initiatief van Zedelgem verenigden de gemeenten Zedelgem, 

de stad Brugge en Torhout, Wingene, Lichtervelde en Oostkamp 
zich in een gemeenschappelijke aanpak om alle vragen en be-
zorgdheden van hun inwoners te bundelen en hen bij te staan 
om een duidelijk antwoord te krijgen vanwege de Vlaamse Rege-
ring op al hun vragen. Tijdens een gemeenschappelijke perscon-
ferentie benadrukten de burgemeesters van de respectievelijke 
gemeenten dat ze geen actie voeren tegen duurzame energie, 
maar dat ze de bezorgdheden van de mensen ter harte nemen, 
het een belangrijk dossier is dat ze zeer ernstig nemen en ze er 
samen alles willen aan doen wat binnen hun mogelijkheden ligt 
om de belangen van hun burgers te vrijwaren. 

•  De Vlaamse Regering vraagt de gemeente om een advies uit te 
brengen over de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uit-
voeringsplan Ventilus. De gemeente Zedelgem heeft een tech-
nisch expert (Prof. Lieven Vandevelde) aangesteld om haar bij te 
staan en heeft deze expertise ook ter beschikking gesteld van de 
andere gemeenten. 

•  Om haar juridisch bij te staan in de opmaak van haar advies 
heeft de gemeente Zedelgem een gespecialiseerd advocaten-
kantoor aangesteld. Een deel van de samen met dit advocaten-

kantoor ontwikkelde juridische argumentatie heeft zij ter be-
schikking gesteld van de andere gemeenten, die op die punten 
een gezamenlijk standpunt innemen. Daarnaast werd er ook een 
uitgebreid en juridisch onderbouwd negatief advies uitgewerkt 
specifiek voor de gemeente Zedelgem.

•  Zedelgem opende een e-mailadres ventilus@zedelgem.be waar-
op haar inwoners hun reacties en bekommernissen mailden met 
als doel om een zo volledig mogelijk overzicht te bundelen van 
de kritieken en bezorgdheden van de mensen. Deze bewaren en 
bezorgdheden werden overgemaakt aan de Vlaamse Regering.

Collegebesluit verleent negatief advies 
aan de Vlaamse Regering
•  De gemeente stelt vast dat de startnota van de Vlaamse Over-

heid vertrekt vanuit een manifest verkeerde uitgangspositie: 
van bij de start worden op basis van voorgaande studies en om 
hoofdzakelijk financiële redenen een aantal alternatieven uit-
gesloten die potentieel meer gunstige effecten zouden kunnen 
hebben ten aanzien van mens, milieu, landschap, landbouw … 



www.zedelgem.be/ventilus 
Op deze pagina op de gemeentelijke 
website vind je alle updates en verwante 
websitelinks rond het project Ventilus.

De hoogspanningsverbinding zal immers voor zeer lange ter-
mijn worden gebouwd. Er kan niet worden aanvaard dat, enkel 
omwille van een mogelijk hoge(re) investeringskost, er geen 
afdoende onderzoek zal gebeuren naar de alternatieven, die 
mogelijks veel minder ernstige gevolgen hebben voor mens 
en milieu. Terecht komen er vanuit de bevolking immers zeer 
veel vragen naar de impact van dergelijke hoogspanningsver-
bindingen. De gemeente aanvaardt niet dat er door het Vlaams 
Gewest wél onderzoek is gebeurd naar de kostprijs en techni-
sche haalbaarheid, terwijl het de bedoeling lijkt om de overige 
aspecten (landschap, gezondheid, veiligheid …) veel minder 
grondig in het verdere onderzoek te betrekken.

•  De gemeente eist van de Vlaamse Regering een veel uitgebrei-
der én diepgaander onderzoek naar de beste manier om de 
hoogspanningsverbinding te realiseren op een veilige manier 
die zo weinig mogelijk hinder en risico’s zal inhouden voor de 
gemeente en haar inwoners (vb. kan dit ondergronds en zo ja, 
wat zijn daar dan de mogelijke voor- en nadelen van?). 
Het staat nu immers aan de Vlaamse Regering om te bepalen 
hoe de hoogspanningsverbinding verder vorm kan worden ge-
geven. De eerste stap moet daarbij volgens de gemeente zijn 
om na te gaan welke de mogelijke gevolgen zijn van dergelijke 
bijkomende bovengrondse hoogspanningslijnen én welke an-
dere oplossingen er mogelijk zijn. Alleen na zo’n grondig onder-
zoek kan er worden beslist welke de meest veilige, gezonde én 
ruimtelijk aanvaardbare oplossing is, met een zo laag mogelij-
ke impact op onze gemeente.

• Bij de verdere planning van de hoogspanningsverbinding zal 
bovendien veel meer rekening moeten gehouden worden met 
het specifieke karakter van Zedelgem, met zijn mooie open 
ruimtes en beekvalleien.  Het huidige voorstel doorkruist zon-
der meer het open landschap en loopt dwars doorheen een 
landschappelijke hoofdas zoals die is afgebakend in het ruim-
telijk structuurplan van Zedelgem. Bovendien doorkruist het 
huidige voorstel gave landschappen en een kasteeldomein.  
Tot op vandaag werd dit door de Vlaamse Regering niet eens in 
rekening gebracht.

Informatie over de procedure 
•  Tot eind juni liep er een participatietraject over het ruimtelijk 

uitvoeringsplan ‘Ventilus’ dat de Vlaamse Regering wil opma-
ken. 

•  De startnota en de procesnota waren ter inzage van de bevol-
king, die bezwaar kon indienen bij de hogere overheid. 

•  Het college van burgemeester en schepenen nam een college-
besluit waarbij het een negatief advies over de start- en proces-
nota verleent aan de Vlaamse Regering. 

•  Het staat nu aan de Vlaamse Regering om alle bezwaren en 
adviezen in rekening te brengen alvorens te beslissen hoe de 
gewenste hoogspanningsverbinding verder zal onderzocht en 
vormgegeven worden. 

•  De gemeente volgt dit alles op de voet op en zal bij elk volgend 
initiatief of verdere ontwikkeling blijven aandringen op vol-
doende onderzoek en weloverwogen beslissingen die vooral 
rekening houden met de impact op de gemeente en haar inwo-
ners en dus niet enkel met de kostprijs. 

•  Wanneer de planprocedure wordt verdergezet, moet de ge-
meente opnieuw om advies gevraagd worden. Later in het 
planproces zal er ook opnieuw een openbaar onderzoek wor-
den georganiseerd, waaraan de burgers kunnen deelnemen. 

Er is geen vaste termijn voorzien waarbinnen de Vlaamse Over-
heid nu de volgende stappen dient te zetten. Eerst dient zij de 
ingediende bezwaren en adviezen te verwerken, om daarna te 
beslissen hoe zij hier verder mee om gaat. Dit zal vermoedelijk 
enkele maanden in beslag nemen. Gedurende deze periode zal er 
geen verdere informatie ter beschikking zijn.

Met vriendelijke groet

Sabine Vermeire  Annick Vermeulen 
algemeen directeur burgemeester


