Inhuldiging Windpark Hoogstraten-Minderhout
Donderdag 4 februari 2016
Mevrouw de viceminister-president,
Mevrouw de burgemeester,
Dames en heren,
“Voorlopig is de wind nog een onbeteugelde kracht. Maar
hoogstwaarschijnlijk zal het temmen en beteugelen van de windkracht één van de
grootste ontdekkingen van de toekomst zijn" zei Abraham Lincoln, in 1860. Lang
dus voor duurzame energie op de internationale agenda stond, zag hij reeds heil
in alternatieve energiebronnen in het algemeen en in windkracht in het bijzonder.
Ruim 150 jaar later ontmoeten wij elkaar in Minderhout, bij de inhuldiging
van dit windturbinepark. Fantastisch, want duurzame energievoorziening is een
thema dat me erg nauw aan het hart ligt. Dat windkracht en windturbines hierin
een grote en belangrijke rol kunnen spelen had Abraham Lincoln al zeer goed
begrepen.
Helaas, was Don Quichote niet de enige die tegen windmolens vocht. Waar
ook in onze provincie, in Vlaanderen, wekt de bouw van windturbines vaak ook
argwaan en tegenstand. Goede, duidelijke communicatie in een vroeg stadium,
evenals veel voorafgaandelijk, breed en in het begin informeel overleg zijn
cruciaal voor het welslagen van zulke projecten. Even noodzakelijk is een
gemeentebestuur dat overtuigd en dus overtuigend mee het voortouw neemt in
windmolenprojecten. Daar is politieke visie en moed voor nodig want impliceert
een moeilijke evenwichtsoefening. Het gaat immers om complexe dossiers met
botsende belangen en dito obstakels. Het doet me veel plezier dat het
gemeentebestuur van Hoogstraten er in slaagde om dit project samen met
initiatiefnemer Storm tot een succesvol einde te brengen.
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Dames en heren,
Invidia oftewel afgunst en jaloezie kennen we allemaal als één van de 7
hoofdzonden. Ik beken en pleit schuldig. Zeker wanneer ik lees, hoor of zie hoe
sommige landen ambitieus en maximaal de kaart van duurzame energie trekken.
Afgelopen jaar wekte Denemarken maar liefst 40 percent van de
energievoorziening op uit de wind. Denemarken streeft naar volledig
onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Om dat te realiseren zijn burgers
zowel maatschappelijk als financieel sterk betrokken bij de bouw van windparken.
Het gevolg is dat het windvermogen er een grote vlucht neemt.
Datzelfde jaar bedroeg het aandeel duurzame energie in Zweden 52
percent van de totale energieconsumptie. En dus ben ik stikjaloers en uitgedaagd.
Immers, in 2015 werden 91 nieuwe windturbines gebouwd in Vlaanderen.
Met amper 10 nieuwe turbines in 2015 is het Antwerpse aandeel beschamend
pover. Temeer omdat wij over zoveel potentieel beschikken... Dit kan en moet
beter! Míjn goede voornemen voor 2016 ligt dus voor de hand: samen met mijn
medewerkers en diensten extra inzetten op de lopende windturbinedossiers –een
tiental- én met goed overleg prioritair werk maken van toekomstige, nieuwe
windturbineprojecten.
Ondanks de beperkte middelen, ondanks het vaak moeizaam te creëren en
te behouden draagvlak, krijgt windenergie onze volste aandacht en inzet. Dat
impliceert correct maar creatief omgaan met geldende regelgeving; inzetten op
een optimale samenwerking en constante dialoog met alle partners en
betrokkenen, uitwisseling van goede praktijken, pionieren in nieuwe manieren
om echte of vermeende onzekerheid en weerstand correct te weerleggen of te
milderen.
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Minister-President Bourgeois drukte het nog veel scherper uit: “al die
burgemeesters en actiecomités die zich ongefundeerd tegen windmolens
verzetten, dat kan niet langer.” Welnu, hij heeft overschot van gelijk. Vooral waar
burgemeesters zich soms kritisch maar vooral constructief engageren, raken
windturbineprojecten binnen redelijke termijn aan de meet. Projecten falen
vooral dan wanneer burgemeesters smoes, excuus noch drogreden schuwen om
het verzet te voeden.
Vandaar dit blijvend aanbod.
Waar nodig en gewenst kunnen burgemeesters en allen die
windturbineprojecten willen realiseren op mij rekenen voor begeleiding, het
gericht en oplossingsgericht samenbrengen van alle betrokkenen en voor
deskundige ondersteuning. Met evenveel plezier stel ik de expertise die we
inmiddels hebben opgebouwd ter beschikking.
Geduldig maar volhardend knokken, tijdig de zeilen bijstellen, inspelen op
wat er mogelijk is en op wat er leeft, kennis en know-how integreren in de
zoektocht naar oplossingen, luisteren naar mensen, oog en aandacht hebben

voor ieders bekommernissen: dat zorgt er hopelijk voor dat ik nog vaak word
uitgenodigd om – samen met burgemeesters én ministers - windparken in te
huldigen.
Tot slot dank ik minister Annemie Turtelboom, dank en feliciteer ik
burgemeester Tinne Rombouts en het gemeentebestuur van Hoogstraten, het
hele team van Storm, én bovenal alle burgers en enthousiastelingen die beseffen
dat de weg van duurzame energie, de weg van windturbines DE weg vooruit is. Of
om het op z’n Dylans te zeggen: the answer my friend, is blowing in the wind. The
answer is blowing in the wind.
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