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            Roadshow Energie – minister Tommelein 

13 maart 2017  

 

Geachte minister Tommelein, 

Collega’s van deputatie, 

Geachte burgemeesters, 

Dames en heren,  

 

Antwerpen, provincie die alle beschikbare capaciteit aan hernieuwbare 

energie ook daadwerkelijk produceert en spaarzaam consumeert. Zie daar 

mijn droom. Antwerpen kan en dus moet, de provincie zijn waar het 

grootste aandeel hernieuwbare energie wordt geproduceerd in België. Een 

provincie ook waar geen energie verloren gaat of verspild wordt.  

Behalve NUL, ZERO-slachtoffers in en door het verkeer in Provincie 

Antwerpen, is dat een ambitie, waar ik, waar provincie Antwerpen 

bijzonder graag mee de schouders onder zet.  

Het is meteen de belangrijkste reden, Minister, waarom wij u bijzonder 

erkentelijk zijn voor deze “Roadshow”. Een informatieronde mét een 

opdracht.  
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Als buitengewoon voluntaristisch Vlaams-Minister voor Energie, neemt u 

zeer moedig de vlucht vooruit als het gaat om de verdediging van 

hernieuwbare energie, momenteel vooral gefocust op Zonne- en 

windenergie.  

Vorige week had ik het genoegen om als lid van de jury deel te nemen 

aan een boeiende doctoraatsverdediging in de faculteit TEW. Het thema 

doet nu even niet ter zake, maar één zin wil ik u toch niet onthouden:  

 

“Increasing constraints in terms of public finance and sustainability goals 

have emphasized efficiency considerations on top-down policies,  while 

increasing interconnectedness between local areas has favored local 

actors’ awareness of the impact of external conditions on local 

performances, making coordination between different policy actions 

and the reconciliation of top-down and bottom-up development 

policies increasingly relevant and necessary”.  

 

Kortom, Vlaanderen en bij uitbreiding -alle landen die partij zijn bij het 

klimaatakkoord van Parijs- zullen de vooropgestelde doelstellingen nooit 

halen,  zonder goede interactie en volgehouden samenwerking met de 

lokale besturen en bij uitbreiding met de “civil society”.  
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Elke Windturbine, elk zonnepaneel moet ergens, en dus op het 

grondgebied van een gemeente, ingeplant, gebouwd en geëxploiteerd 

worden. Omgekeerd, zullen lokale besturen (gemeenten en provincies) 

hún duurzaamheidsdoelstellingen slechts kunnen halen, wanneer ze aan 

de slag kunnen binnen de best mogelijke randvoorwaarden van de hogere 

overheden.  

Dit is de tweede reden waarom wij uw initiatief zo op prijs stellen. U 

erkent:  

1) Dat Vlaanderen het niet alleen kan.  

2) Dat u en Vlaanderen nood hebben aan het moedige engagement en 

volgehouden inzet van álle lokale besturen om een doelstelling van 

algemeen belang te realiseren.  

3) Dat u en Vlaanderen in de provinciebesturen en de gouverneurs de 

toegewijde partners vinden om gemeenten maximaal te 

ondersteunen;  en -meer in het bijzonder wat de gouverneurs 

betreft-  complexe hernieuwbare-energieprojecten te faciliteren door 

het optreden van diverse overheden en overheidsdiensten te 

coördineren.  Wij doen dat graag, in fijne interactie met de 

deputatie en in intense samenwerking met Bert Foucaert van Ruimte 

Vlaanderen. 

4) Tot slot erkent u dat u moet bijdragen tot die ideale 

randvoorwaarden voor alle vormen van hernieuwbare energie. Voor 

Antwerpen betekent dit vooral ook Warmte en Geothermie. 
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Meteen steekt u alle partners en betrokkenen een hart onder de riem. En 

dan vooral die lokale besturen die nu al hun nek uitsteken. Die moedig, en 

met veel oog voor de noodzakelijke participatie en co-creatie voluit kiezen 

voor hernieuwbare energieprojecten, waaronder Windturbines.  

Dat uitgerekend deze gemeenten soms stoten op juridisch-tactische en 

strategische spelletjes van sommige ontwikkelaars is overigens des te 

pijnlijker.   

Maar, als u er vandaag en in de toekomst nog beter in slaagt om ook die 

gemeenten over de streep te trekken die nu – soms om begrijpelijke, 

maar daarom nog niet per definitie gelegitimeerde redenen- nog 

terughoudend of zelfs weigerachtig staan tegenover in het bijzonder 

windenergie, dan komt de realisatie van de eerder geciteerde ambitie, 

dichterbij: alle capaciteit aan hernieuwbare energie optimaal aanboren en 

spaarzaam benutten.  

Zeker als ook alle windproducenten alleen vanuit dit perspectief redeneren 

en ageren. We dwingen hen daar maximaal toe. 

 

Bij deze wil ik dan ook alle gemeenten bedanken, voor hun komst en hun 

inzet. Ik wil hen ook danken voor het vertrouwen.  
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Inderdaad de laatste jaren, bracht de zogenaamde coördinerende 

opdracht o.m. voor Windenergie mij geregeld in de steden en gemeenten 

van onze fantastische provincie. Met uw goedvinden, wil ik dat ook blijven 

doen. 

Bij deze toon ik u graag het overzicht van de vele Windturbine-projecten 

die dankzij u, vaak met het extra duwtje aan bemiddeling onder mijn 

voorzitterschap door Bert Foucaert, “mijn Vlaamse dienst”, begrijp Bram, 

én de inzet van de provincie werden vergund en – in het beste geval- ook 

gerealiseerd. Maar, “samen kunnen we nog zoveel meer en beter”.  

 

Ik hoop van harte dat deze “roadshow” en al wat er nog op volgt, u zal 

inspireren en goesting zal doen krijgen in meer duurzaam want 

hernieuwbaar.  

De Minister zal u zeer uitvoerig informeren over het Wind- en zonne-

energieplan met een uitstap naar de Laadpalen;  

De deputatie zal u informeren over het Provinciaal duurzaam 

energiebeleid, met ook veel aandacht voor onze unieke troef, warmte. Met 

hen, en de Kempense gemeenten en bedrijven hoop ik trouwens, dat u in 

uw warmteplan zeer sterk zal focussen op geothermie. 
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Beste burgemeesters, dames en heren,  verwacht geen “vrijblijvende” 

uiteenzettingen. Begrijp, het gaat om informatie mét een verwachting, 

hoop of zelfs opdracht. Het spreekt dan ook voor zich,  dat ook u, 

uitvoerig het woord krijgt voor vragen, opmerkingen en suggesties. 

Maar nu geef ik heel graag het woord aan Vlaams Minister Bart 

Tommelein. 


