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Infosessie energie  
 
maandag 13 maart 2017 / 15.00u. 
Campus Vesta, Ranst 
 

VERSLAG 

 
Agenda:   1)  Toelichting Vlaams minister Bart TOMMELEIN; 

2)  Toelichting provinciaal beleid (gedeputeerden Luk LEMMENS, Ludwig   
CALUWE, Inga VERHAERT en Rik RÖTTGER); 

3)  Vraag & Antwoord; 
 
Aanwezig:  Zie lijst als bijlage.  
 
Bijlagen:  -   PPT + tekst inleiding gouverneur Cathy BERX; 
   -   PPT minister Bart TOMMELEIN; 
   -   PPT provinciebestuur Antwerpen ; 
   -   conceptnota Vlaamse regering: Windkracht 20; 
   -   conceptnota Vlaamse regering: Zonneplan; 
   -   overzicht aantal laadpalen per gemeente. 
 
   Bijlagen via https://1drv.ms/f/s!AvXGhREzxqGChE9x9eOBZzph4wKe 
  
 
Verslag:  Bram Abrams (bram.abrams@provincieantwerpen.be)  

 

 
Gouverneur Cathy Berx heet de aanwezigen welkom en leidt de vergadering in (zie PPT en tekst als 
bijlage). 
 
Minister Bart Tommelein, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van 
Begroting, Financiën & Energie geeft toelichting bij het energiebeleid van de Vlaamse regering (zie PPT 
als bijlage). 
 
Gedeputeerden Luk Lemmens, Ludwig Caluwé, Inga Verhaert en Rik Röttger geven toelichting bij het 
energiebeleid van het provinciebestuur Antwerpen (zie PPT als bijlage). 
 
 

Vraag & Antwoord 

 
1. Alex Goethals, schepen Puurs: 

- Op het grondgebied van de gemeente Puurs staan 8 windturbines (ipv 7, zoals weergegeven op 

de inleidende slides); 

- De schepen klaagt aan dat ontwikkelaars van windturbines mekaar beconcurreren en dat deze 

concurrentiestrijd het draagvlak van projecten niet zelden aantast. De schepen bevestigt dat 

participatie een cruciaal element is in functie van het op te bouwen draagvlak voor projecten. 

Minister Bart Tommelein hoort ook op andere plaatsten over de nadelige effecten van de 
concurrentiestrijd op het terrein. Hij zal hierover praten met de sector, dit ook in het kader van de opmaak 
van het windpact waar de sector bij betrokken is. Het is voor wat hem betreft ontoelaatbaar dat 
ontwikkelaars mekaar bekampen met negatieve effecten op de uitrol van bijkomende windenergie. De 
minister beaamt het belang van participatie. Het rendement dat een dergelijke formule biedt, is hoger dan 
het rendement op spaarboekjes. 
 
Gouverneur Cathy Berx licht toe dat ze in het raam van haar coördinatieopdracht en samen met de cel 
VIP van het agentschap Ruimte Vlaanderen in een aantal gebieden (Mechelen, E34, …) met 
ontwikkelaars en de lokale besturen tot afspraken probeert te komen. Een maximale invulling van het 
potentieel staat hierbij centraal en vergunningsaanvragen die (enkel) rekening houden met eigen 
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grondrechten worden zo veel als mogelijk vermeden. Bedoeling is dat ontwikkelaars in onderling overleg 
bepalen wie waar wat ontwikkelt en samen streven naar die maximale invulling.  
 

- De schepen vraagt waarom zoveel belang wordt gehecht aan het natuuraspect (vleermuizen, …).  

Minister Bart Tommelein antwoordt dat de impact op natuur een belangrijk en grondig te onderzoeken 
aandachtspunt is en blijft. Niettemin moet dossier per dossier gezocht worden naar een evenwichtige 
oplossing. Hij benadrukt dat Windkracht 2020 is opgemaakt in samenwerking met de minister bevoegd 
voor Leefmilieu en Natuur, Joke Schauvliege en bij uitbreiding de gehele Vlaamse regering. Ook de 
lopende integratie van een aantal Vlaamse administraties in het nieuwe Omgevingsdepartement zal een 
evenwichtige aanpak bevorderen. 
 
2. Erik Block, schepen Schoten 

- Het gemeentebestuur van Schoten werkt al een aantal jaren aan een windturbineproject maar dit 

is een waar gevecht (hij verwijst naar: 

o de georganiseerde tegenstand die soms ook van buiten de gemeente wordt ondersteund 

/ aangestuurd, onder andere door actiecomités als Leefbaar Vlaanderen); 

o dure overdraaivergoedingen opgelegd door de Vlaamse Waterweg (Albertkanaal); 

o interactie met erkende natuurreservaten; 

o … 

Gelet hierop vraagt hij of de Vlaamse overheid niet een duidelijk(er) signaal en/of een duidelijkere 

opdracht kan geven aan de lokale besturen. Lokale overheden zouden dit dan kunnen gebruiken 

in de verdediging van windturbineprojecten. 

Minister Bart Tommelein antwoordt dat het draagvlak voor windenergie groot is in Vlaanderen. De 
tegenstand komt doorgaans van een beperkte groep. Hij is zich bewust van de moeilijkheden waar lokale 
besturen voor staan maar vindt dat ook lokale besturen hun nek moeten durven uitsteken.  Het kan ook 
niet de bedoeling zijn dat verschillende bestuursniveaus mekaar bekampen, integendeel, alle besturen 
zullen moeten samenwerken om de doelstellingen te halen. Windturbinedossiers gaan verder dan politiek, 
het zijn maatschappelijke uitdagingen waar we allemaal samen vandaag een antwoord op moeten 
bieden. De minister zal ook zelf het debat aangaan met de bevolking. Na de informatiesessies voor lokale 
besturen start een informatieronde voor de bevolking.  
 
Gouverneur Cathy Berx heeft begrip voor de vraag van de schepen en suggereert bv. een open brief in 
gemeentelijke infobladen waarbij de Vlaamse overheid de uitdagingen uitlegt (en zo lokale besturen 
ondersteunt). 
 
3. Bob Van Passen, SHM - cvba ABC 

- Dhr. Van Passen vindt dat de sociale huisvestingsmaatschappijen onvoldoende worden 

ingeschakeld in het halen van de (klimaat- en energie)doelen. Nochtans lijkt dat een evidentie 

aangezien ze afhangen van Vlaamse middelen. Hij spreekt van specifieke belemmeringen en 

noemt bijvoorbeeld de onmogelijkheid om als sociale huisvestingsmaatschappij deel te nemen 

aan groepsaankopen.  

Minister Bart Tommelein ontvangt graag alle ideeën over hoe de sociale huisvestingsmaatschappijen 
beter in te schakelen in het behalen van de energiedoelen, in het bijzonder ook concrete knelpunten. Hij 
beschouwt het als zijn taak om deze knelpunten op te lossen (zonder er andere bij te creëren). 
Aanvullend noemt hij het verhogen van de energie-efficiënte (oa de isolatiegraad) van het sociale 
woningpatrimonium als een grote uitdaging, die allicht prioritair moet worden aangepakt.  Maar ook hier 
geldt: oplossingen op maat en alle drempels die duurzame oplossingen in de weg staan, zo snel mogelijk 
wegnemen. 
 
4. Luc Van Hove, burgemeester Zandhoven  

- De burgemeester legt uit dat er op het grondgebied van zijn gemeente geen windturbines zijn 

ingeplant. Als reden hiervoor haalt hij tal van belemmeringen aan (bv. de vele concessies die er 

op potentiele gronden zijn afgesloten, restricties vanuit natuur (bever, …) en de restricties vanuit 

de luchtvaartsector. Zijn gemeente wil evenwel graag investeren in windenergie (bv. via IKA). 
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Minister Bart Tommelein kent de problematiek van de luchtvaart, hij verwijst bijvoorbeeld naar 
verouderde radarapparatuur / software die de inplanting van nieuwe windturbines soms onmogelijk 
maakt. Hij haalt een aantal voorbeelden aan uit het buitenland, waar de verzoening van veilig vliegverkeer 
en windenergie wél mogelijk is. Een evenwicht en verzoening van beide doelstellingen is mogelijk, mits in 
goede en moderne infrastructuur, radarapparatuur wordt geïnvesteerd. Het debat over investeringen in 
die verouderde radarapparatuur (ten behoeve van meer windturbines) moet worden geopend. Hij 
probeert, samen met de luchtvaartautoriteiten, zo veel als mogelijk belemmeringen weg te werken.  
 
Gouverneur Cathy Berx vult aan dat ze, rond concrete dossiers en in goede verstandhouding met de 
luchtvaarautoriteiten werkt aan concrete oplossingen, soms met succes. 
 
5. Ann Cautreels, Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

- Verschillende schoolgemeenschappen proberen in het kader van zonne- en windplannen van de 

Vlaamse regering na te gaan hoe ze daartoe kunnen bijdragen. Zij hopen dat ze kunnen rekenen 

op de expertise van de distributienetbeheerder. Distributienetbeheerder kunnen / mogen evenwel 

geen ondersteuning geven aan (scholen van) het vrij onderwijs.  Alleen scholen van het 

gemeenschapsonderwijs en/of het gesubsidieerd overheidsonderwijs kunnen op die 

noodzakelijke ondersteuning rekenen.. Dit is  een gemiste kans, vandaar de vraag aan de 

minister om de dienstverlening van de distributienetbeheerders (oa. het opmaken van 

haalbaarheidsstudies) open te stellen voor alle onderwijskoepels. 

Minister Bart Tommelein erkent de grote potenties  van de onderwijsinstellingen en zal deze 
problematiek opnemen met zijn collega bevoegd voor onderwijs. Hij herhaalt en benadrukt dat scholen 
(bevoegdheid Hilde Crevits), openbare gebouwen (bevoegdheid Liesbeth Homans) en zorginstellingen 
(bevoegdheid Jo Vandeurzen) een cruciale rol zullen moeten spelen in het halen van de 
(energie)doelstellingen.  
 
6. Anneleen Van Tendeloo, IGEMO 
 

- Mevr. Van Tendeloo uit haar bezorgdheid over de continuïteit van energieleningen door private 

instellingen (banken). Ze hoopt dat consumenten ook na 2019 bij banken terecht kunnen voor 

energieleningen en pleit voor het voortbestaan van leningen met een langere termijn (cfr. aanpak 

energiehuizen). 

Minister Bart Tommelein antwoordt dat de energiehuizen slechts 4000 leningen per jaar afsluiten wat te 
weinig is. Hij wil de taken van de energiehuizen heroriënteren. Hij ziet een oplossing in de banken maar 
heeft oor naar de bekommernissen.  
 
7. Patrick Van den Borne, schepen Ravels 

 

- De schepen licht toe dat omwille van het NATO-reservevliegveld de inplanting van windturbines 

op het grondgebied van Ravels quasi uitgesloten is. De gemeente ging op zoek naar 

alternatieven en vond die onder de vorm van een grote, eigen dakoppervlakte (9ha). 

Gemeentebesturen kunnen evenwel vooralsnog geen stroomleverancier zijn. Op dit ogenblik 

botst de gemeente op structurele hinderpalen. Ook moet dringend worden voorzien in een goede, 

ruimere regeling m.b.t. het salderen in het raam van energieleveringen. Nu is er sprake van 

proefprojecten waarbij deze hinderpalen zouden worden weggenomen. De schepen vraagt of de 

gemeente Ravels mee proefproject kan zijn.  

Minister Bart Tommelein wijst er op dat salderen pas mogelijk is na de installatie van slimme meters. Hij 
verwijst ook nog op de ter zake lopende discussie in Nederland (en wil daar eerst uit leren). Niettemin zal 
hij onderzoeken of Ravels kan worden opgenomen als proefproject.  
 

 
-- 


