Hoe kan ik een volledig en correct bezwaarschrift indienen?
Als burger heb je het recht om bij elk openbaar onderzoek rond een aanvraag voor een
omgevingsvergunning, een bezwaarschrift in te dienen. Dat geldt dus ook voor de aanvraag in
Wallonië – iedere burger, ongeacht zijn woonplaats, mag dergelijk bezwaarschrift indienen.

Concreet:
De aanvraag gaat over de bouw van zes windturbines in de gemeente Dalhem, vlakbij de grens met
Voeren. Er loopt een openbaar onderzoek, georganiseerd door Dalhem, en dat loopt officieel tot en
met 23/08/2021 om 10.00 uur. Volgens sommige advocaten die zich hierover hebben uitgesproken,
zorg je er beter voor dat je bezwaarschrift ingediend is TEN LAATSTE OP 20/08/2021.

Basisvereisten van een bezwaarschrift:
Een bezwaarschrift moet opgesteld worden met vermelding van volgende gegevens:
•
•
•
•

•

Jouw eigen volledige naam en adres
Juiste instantie en adres waar het bezwaarschrift naartoe gezonden wordt; dat is in dit geval:
Collège communal de DALHEM, rue de Maestricht, 7 - 4607 Berneau
Datum
Vermelding van de VOLLEDIGE titel en referenties van de aanvraag, in dit geval:
“la demande introduite par la S.A. ELECTRABEL, Boulevard Simon Bolivar, 34 à 1000
Bruxelles, en vue d'obtenir un permis unique de classe 1 pour la construction et l’exploitation
de six éoliennes d’une hauteur maximale de 150m avec pour chacune un transformateur
d’une puissance unitaire de 3000 à 3800 kVA, de leurs chemins d’accès, des câbles de
raccordement électriques souterrains, des aires de maintenance et d’une cabine électrique
Réf DPA : 40248 & D3200/62027/PPEIE/2018/1/CH/am – PU ;
Réf DG04: F0216/62027/PU/2020. 1/13255/QF”
Ondertekening

Opbouw van een bezwaarschrift:
Een goed bezwaarschrift voldoet aan deze drie criteria:
1. Objectief:
Je kan in een bezwaarschrift allerlei argumenten aanhalen om jouw mening te uiten. Je mag echter
niet subjectief worden. Subjectieve criteria worden namelijk niet of zeer moeilijk aanvaard.
Je kan bv. niet zeggen “ik vind de windturbines niet mooi, ze zijn eigenlijk heel lelijk!” Dan geef je jouw
persoonlijke smaak weer.
Je kan wel zeggen “ik vind de windmolens niet mooi omdat
* ze niet passen in het landschap;
* het landschap bepaalde kwaliteiten heeft die nu vernield of aangetast worden;
* de windturbines bepaalde zichten gaan blokkeren;
* …”

Zo maak je jouw mening objectief. Je moet dan ook jouw visie staven met argumenten: de
windmolens vertonen een grote breuk in de schaal van het landschap, of ze zijn een totaal vreemd
element in dit open en onbebouwd landschap, de windturbines maken van een evenwichtig landschap
een verstoord geheel, enz.
Het komt er op neer dat je objectieve argumenten moet vinden, die je staaft met bewijzen, metingen,
cijfers uit de rapporten bij de aanvraag, enz.

2. Geen emoties:
Emoties zijn altijd een slechte leidraad als het over belangrijke zaken gaat. Zo ook bij het indienen
van een bezwaarschrift.
Het is perfect aanvaardbaar dat de bouw van dergelijk project voor jou persoonlijk zeer nadelig is, en
dat je daardoor zeer emotioneel wil reageren. Dat kan echter niet, een bezwaar louter op gevoelens
opbouwen en argumenteren wordt niet aanvaard.
Een goed bezwaarschrift is nuchter, beheerst en zakelijk, en dat wil zeggen zonder emotie.

3. Gemotiveerd:
Je kan in een bezwaarschrift uiting geven aan het feit dat je tegen een bepaald project bent. Maar je
moet jouw standpunt wel uitgebreid motiveren.
Een burger kan motieven als zichtschade, geluidshinder/schaduwhinder, enz. aanhalen. Dit gebeurt
liefst met bewijzen: teksten die jouw motivering ondersteunen, verwijzing naar wetteksten als je die
kent, onderzoeksrapporten, enz.
Je kan ook andere motieven aanhalen, zoals het al of niet duurzaam zijn van windturbines, de manier
van energie opwekken en stockeren die niet altijd even makkelijk is, de aard van windenergie (alleen
beschikbaar als het waait…), de schade aan fauna zoals vleermuizen en vogels, enz.
Slotsom is dat je een bezwaarschrift goed moet opbouwen: objectief alle argumenten opsommen die
je wil gebruiken, en dan vervolgens voor elk argument bewijzen, referenties, verwijzingen, uitleg, enz.
toevoegen.

