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Dir Häre Ministeren,  
Madame, Monsieur, 
 
  

Am Ablack gi scheinbar vill Rumeuren iwwert d’Astellung vum Meco zu de Wandmillen 
kolportéiert, duerfir wollte mir Iech am Numm vum Mouvement Ecologique folgend Kloerstellung 
schécken: 
  

De Mouvement Ecologique trëtt – wéi schon an e puer Breiwer a Reuniounen erfirgehuewen – 
derfir an, datt 
  

- de Nohaltegkeetsministère e Plang ausschafft wou drop définéiert ass : wat sinn aus 
Naturschutz- a Landschaftsschutzsiicht Zonen wou Tabu sinn fir Wandmillen, wou besteet 
Diskussiounsbedarf a wou ass kee Problem. 
 
D’SEO well am Ablack esou e Plang ausschaffen an huet och eis Matarbecht gefrot. 
 
Mäer sinn als Mouvement Ecologique grondsätzlech bereed matzediskutéieren bei der 
Ausarbechtung vun esou enger Kuart, awer: Mäer sinn absolut der Meenung, datt déi Kuart 
ënnert der Federführung vum Nohaltegkeetsministère muss gescheien a stinn dem 
Ministère fir Gespreicher zur Verfügung. Mee mir wäerten heifir net der SEO fir Gespréicher 
zur Verfügung stoen, well mir d'Klärung als eng staatlech Responsabilitéit - ouni 
Vermëschung mat kommerziellen Interessen - gesinn. Natirlech wäerte mir während der 
Ausaarbechtungsphase déi noutwendeg Confidentialitéit respektéieren. Wann déi Kuart 
awer steet, muss se an eisen Aen fir all Akteure verëffentlecht ginn. 
 
Folgende franseische Site ass fir eis nach emmer e gutt Beispill, wéi een et kann a soll 
maachen: http://www.lorraine.developpement-

http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=3469


durable.gouv.fr/article.php3?id_article=3469 

 
- seitens dem Wirtschaftsministère eng aktualiséiert Form vum Wandkadaster erstallt gëtt. 

Déi aal Kuart, wou potentiell Site gekuckt gi sinn, dreit der Entwécklung vun den 
Technologien net Rechnung (haut loune sech Wandmillen op Siten, wou evtl. viru Joeren net 
a Fro koumen), an eng Kuart op A4-Format ass aus onser Siicht och keng gutt Planungsbasis. 
D’SEO huet esou e Kadaster: och hei si mäer der Meenung, dat geheiert an d’ëffentlech 
Hand.  

  
Et ass dem Staat seng Responsabilitéit eng Strategie duerzeleen. Esou positiv et vläit ass, 

datt en Akteur wéi d’SEO eng Initiativ ergräift, esou onerlässlech ass et, datt de Staat awer de 
Rahmen fir eng Gesamt-Strategie firgett. 
  

Och wa natierlech Diskussiounen entstinn bei enger Publikatioun dovun, ass dat keen 
Argument fir et net ze maachen. Well egal wéi entstinn freier oder speider Diskussiounen, diene 
mäer eis all stelle mussen. An et ka net sinn, datt jhust een Akteur – SEO – iwwert déi Donnéen géing 
verfügen, an anerer net. 
  
 
Mat bëscht Gréiss 
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