Het groene energieboekje

Wind voor “A”

Laat je verbazen over de reusachtige onderdelen
van onze windturbines in opbouw
in de Haven van Antwerpen
op zondag 7 oktober!

Een uitgave van de Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming – informatie@vleemo.be – www.vleemo.be – 07/10/2018
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VLEEMO tijdens Open Bedrijvendag
Wie is en wat doet VLEEMO?
VLEEMO NV is een Vlaams windenergiebedrijf dat gespecialiseerd is in duurzame ontwikkelingen in havengebieden. Het bouwde tot op vandaag 30 windturbines op de
Rechteroever van de Haven van Antwerpen en exploiteert
die ook. Daarnaast bouwt VLEEMO momenteel nog eens
vier windturbines die op korte termijn operationeel moeten
zijn.
VLEEMO NV is een samenwerking tussen de Vlaamse energiebedrijven Aspiravi NV en Polders Investeringsfonds NV.
Deze ondernemingen zijn gespecialiseerd in hernieuwbare energie. Door deze samenwerking beschikt VLEEMO NV
over een schat aan ervaring en knowhow op het vlak van
financiering, ontwikkeling, bouw én exploitatie van windturbineparken in havengebied. Dankzij de verschillende onderzoeken en projecten die VLEEMO uitvoerde, is het bedrijf
een baanbreker en een referentie op het vlak van windenergie in havengebied.
Partner in Wind aan de Stroom
Daarnaast participeert VLEEMO ook in Wind aan de Stroom
(W@S). Zij zijn exclusief projectontwikkelaar voor windenergie op de Linkerscheldeoever van het Antwerpse havengebied. Op dit moment heeft Wind aan de Stroom 21
windturbines draaien in de Antwerpse Haven.
Haven als ideale windturbinelocatie
Zowel VLEEMO als Wind aan de Stroom zijn gespecialiseerd
in duurzame ontwikkelingen in havengebied, respectievelijk op de Rechter- en de Linkerscheldeoever van de Haven
van Antwerpen. Dit gebied werd niet zomaar gekozen voor
de inplanting van windturbines. Het is namelijk een zeer
windrijk gebied en er is een grote energiebehoefte in het
havengebied.
Antwerpen Klimneutraal
Het aantal windturbines dat door VLEEMO uitgebaat wordt
op de Rechteroever van de Haven van Antwerpen groeit gestaag. Het uiteindelijke doel van VLEEMO is om Antwerpen
klimaatneutraal te maken. Dit wil zeggen dat alle windturbines voldoende groene stroom produceren zodat er in de
energiebehoefte van alle inwoners van de stad Antwerpen
voorzien kan worden. Deze doelstelling hoopt men binnen
enkele jaren te bereiken en past tevens in o.a. de plannen
van de provincie Antwerpen, die zich engageert om vanaf
2020 een Klimaatneutrale Organisatie te zijn.

want normaal kunt u deze elementen enkel op zo’n 130 meter in de lucht zien hangen. Op één van de werven zullen
de gondel, wieken en andere delen op de grond uitgestald
worden en ook de kraan met een giek van 160 meter zal te
bewonderen zijn. U zal verbaasd zijn over de afmetingen.
Ook hier kunt u vragen stellen aan de specialisten. Beide
locaties, die zich vlakbij elkaar bevinden, worden verbonden
door een shuttledienst per bus die ook via de All Weather
Terminal van Wijngaard Natie passeert. Parkeren kan in de
Azobestraat.
Als u de windturbines en het Haveneiland eens vanuit een
andere invalshoek wil bekijken, kunt u de boot nemen. Deze
zal vertrekken vanaf de Siberiastraat ter hoogte van het
Pomphuis en meert aan aan de Lichterweg en omgekeerd.
Parking is voorzien aan het Pomphuis, in de Siberiastraat
en Sloepenweg. Ook dit vervoer is volledig gratis.

OPEN BEDRIJVENDAG
Datum : zondag 7 oktober 2018 tussen 10u en 17u
Parking : Azobestraat, 2030 Antwerpen
Locatie : Operationele turbine: Wijngaard Natie,
		 Azobestraat, 2030 Antwerpen
: Turbine in opbouw + onderdelen:
		 Lichterweg, 2030 Antwerpen
Extra : Springkastelen + catering
Prijs
: Gratis
Deels toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Leuk voor kinderen

BOOTSHUTTLE - PRAKTISCH
Datum : zondag 7 oktober 2018 tussen 9u en 15u30
Parking : Pomphuis, 2030 Antwerpen
Locatie : Siberiastraat ter hoogte van Pomphuis
Prijs
: Gratis

Laat u verbazen op Open Bedrijvendag
Op zondag 7 oktober neemt VLEEMO deel aan Open Bedrijvendag. Op het terrein van Wijngaard Natie op het Haveneiland in de Antwerpse Haven krijgt u de gelegenheid om
eens een kijkje te nemen in de voet van een windturbine.
U kunt uw vragen stellen aan experten of iets drinken in de
schaduw van de 200 meter hoge reus, met zicht op zowel
de stad Antwerpen als de windturbineparken van VLEEMO.
Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om de onderdelen van
een turbine van dichtbij te zien. Dit is een zeer unieke kans
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1000 MW windenergie in Vlaanderen medio 2017,
1150 MW begin 2018
Op 15 juni viert de windsector wereldwijd jaarlijks Dag van de Wind. In 2017 was er die dag in Vlaanderen
een dubbele reden tot feesten want er werd toen een belangrijke symbolische kaap gerond: 1.000
megawatt aan windenergie. Om dat te vieren organiseerde de Vlaamse WindEnergie Associatie VWEA, in
samenwerking met VLEEMO en Wind aan de Stroom, een officieel moment in de Antwerpse Haven. Men
blikte terug op het verleden, maar keek hierbij zeker ook verder richting de toekomst.
Op het Zesde Havendok in de Haven van Antwerpen kwam op
donderdag 15 juni 2017 iedereen samen die ook maar iets te
maken heeft met windenergie in Vlaanderen. Ministers Joke
Schauvliege en Bart Tommelein tekenden present, net zoals de
Antwerpse Schepenen Nabilla Ait Daoud, Claude Marinower en
Rob Van de Velde. Verder waren ook exploitanten, leveranciers
en andere partijen aanwezig die op één of andere manier betrokken zijn bij windenergie.

volledig achter windenergie. “Dat we de kaap van 1.000 MW
windenergie ronden is goed nieuws! Er is in Vlaanderen bovendien nog voldoende ruimte om nieuwe windturbines te bouwen:
denken we maar aan havens, bedrijventerreinen, langs autowegen of nabij luchthavens. Door de technische evolutie krijgen de
windturbines ook een steeds groter vermogen. En alsmaar meer
burgers investeren mee. Windenergie lijkt dus in een stroomversnelling te komen en dat kan ik alleen maar toejuichen.”

VWEA-directeur Bart Bode nam als eerste het woord en onderstreepte het belang van windturbines in Vlaanderen. “Deze 1.000
MW windenergie produceert elektriciteit voor 650.000 gezinnen
en vermijdt de uitstoot van bijna 1,4 miljoen ton CO2 per jaar.
Windenergie levert daarmee een grote bijdrage aan de binnenlandse energievoorziening en blijkt een effectief middel tegen
de klimaatopwarming. De bedrijven in de Vlaamse windsector
leveren bovendien een zeer belangrijke bijdrage aan de Vlaamse
economie door lokale investeringen van meer dan anderhalf miljard euro en jobcreatie voor meer dan 6.000 mensen.”

Met het ronden van deze symbolische kaap wil de sector echter
niet op de lauweren gaan rusten. VWEA stelt namelijk een concrete doelstelling van 2.500 MW windenergie in 2030 voorop.
De Vlaamse Regering pleit op haar beurt voor 280 extra windturbines tegen 2020.

Ook Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein schaart zich

Een half jaar later, in het begin van 2018, stond de teller al op
510 turbines ofwel 1.150 MW. VLEEMO en Wind aan de Stroom
dragen hiertoe hun steentje aardig bij met respectievelijk 30 en
21 operationele turbines op de Rechter- en Linkerscheldeoever
van de Haven van Antwerpen en de plannen voor nog enkele
tientallen extra turbines in de toekomst.

Bram Claeys, Algemeen Directeur Organisatie voor Duurzame Energie (ODE), Minister Joke Schauvliege en Schepen Nabilla Ait Daoud
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Onze redacteur vroeg aan de beleidsmakers van in en rond het Antwerps havengebied wat
hun visie is over de realisatie van dit grootste windturbinepark van Vlaanderen.

Bart De Wever

Burgemeester van Antwerpen

Koen Kennis

Schepen van Financiën, Mobiliteit en Toerisme

Hoe kijkt u naar de samenwerking met VLEEMO en Wind aan de
Stroom?

Hoe belangrijk zijn windturbines
voor de Stad Antwerpen?

“Onze stad heeft het zogenaamde burgemeestersconvenant ondertekend. Dat wil zeggen dat onze stad, dus ook u en ik, zich engageert om de klimaatverandering niet alleen met woorden maar
vooral met daden aan te pakken. De realisatie van hernieuwbare
energieprojecten in onze stad levert daar een belangrijke bijdrage toe. Denken we maar aan de realisatie van een warmtenet
in de nieuwe wijk Petroleum Zuid. Maar ook voor wijken als de
Luchtbal bekijken onze stadsdiensten samen met de haven en de
havenbedrijven of we restwarmte kunnen gebruiken om woningen
te verwarmen.

“Groene energie voor iedereen
is een belangrijke doelstelling
van ons bestuur. Duurzaamheid
betekent natuurlijk dat we gaan
voor meer hernieuwbare energie.
Maar duurzaamheid betekent ook
dat we een zekerheid van energielevering willen en dat aan een
betaalbare prijs. Dat is voor onze
bedrijven van belang, maar even
goed voor al onze inwoners.

Windenergie in de haven vormt een belangrijk onderdeel van ons
stedelijk klimaatplan. Het spreekt dan ook voor zich dat ik als burgemeester trots kijk naar de spectaculaire toename van het aantal
windturbines in het havengebied. Tijdens deze legislatuur is het
aantal windturbines in onze haven verviervoudigd, vooral dankzij
de investeringen van VLEEMO en Wind aan de Stroom.
Windturbines hebben een impact op veiligheid, ze veroorzaken
slagschaduw en geluid en als ze niet op de juiste locaties gebouwd worden, kunnen ze nefast zijn voor vogels en vleermuizen.
Het havengebied is uiteraard de plaats bij uitstek om windturbines te bouwen. Daar geven ze immers de minste overlast. We
begrijpen natuurlijk de bezorgdheden ter zake die onze inwoners
hebben, maar we geven u de garantie dat onze stad er mee voor
zorgt dat alle wettelijke normen gerespecteerd worden en dat de
windturbines zo geplaatst worden dat ze een minimale impact
hebben op de natuur.

Meer (Antwerpse) windenergie
levert daartoe een belangrijke
bijdrage. We zorgen ervoor dat er in de Antwerpse haven zo
snel mogelijk genoeg groene stroom geproduceerd voor alle Antwerpenaren. Dat geeft ons ook meer garantie dat er nergens in
Vlaanderen nog moet afgeschakeld worden. Zo kunnen ecologie
en economie elkaar versterken en kan Antwerpen een leidende rol
blijven spelen als duurzame stad waar het goed is om te wonen
en te werken.
Het engagement van VLEEMO en Wind aan de Stroom om ook de
volgende jaren voluit te blijven investeren in windprojecten in de
haven, ondersteunt ons om onze ambitieuze klimaatdoelstellingen
te realiseren.”

De samenwerking met VLEEMO en Wind aan de Stroom is dus
zeer goed en we ijveren samen voor een klimaatneutrale stad.”

Nabilla Ait Daoud

Schepen van Jeugd, Kinderopvang,
Leefmilieu en Dierenwelzijn
“Op dit moment bouwt VLEEMO al aan het grootste onshore windturbinepark van Vlaanderen. Deze windturbines zijn
van het grootste belang om de klimaatdoelstellingen van
2020 en 2030 te halen. Met de Burgemeesterconvenant hebben we ons geëngageerd om tegen 2020 20% minder CO2 uit
te stoten vergeleken met 2005. Tegen 2030 moeten we een
reductie van 40% halen. Deze doelstellingen zijn zeer ambitieus, maar – onder andere dankzij de inspanningen van VLEEMO
– wel realistisch. Volgens de laatste cijfers zit de stad op koers
om deze doelstellingen te behalen. En daarvoor wil ik iedereen
die hieraan meewerkt van harte bedanken. Specifiek het ganse
team van VLEEMO verdient een pluim. Samen gaan we voor een
klimaatneutrale stad in 2050
Bedankt en doe zo verder!”
vleemo I
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Grootste windenergieproject
in Vlaanderen in de
Antwerpse haven
In aanwezigheid van Vlaams minister-president Bourgeois werd op donderdag 30 juni
2016 in het Antwerpse stadhuis het startschot gegeven voor het grootste windenergieproject onshore in Vlaanderen. Het ging
om een investering van 110 miljoen euro voor
19 windturbines.
Ondertussen werden 18 van deze windturbines van de 3MW klasse door VLEEMO gebouwd. Ze leveren nu voldoende stroom voor
bijna 40.000 gezinnen.
Daar blijft het echter niet bij. Op dit moment
worden nog eens vier windturbines bijgebouwd die vóór eind 2018 operationeel zullen
zijn. En als alles verloopt zoals het moet, zullen ook in 2019 nog eens een zevental bijkomende windturbines gebouwd worden.
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Bart Bode

Algemeen Directeur VWEA
In Vlaanderen staan er meer dan 500 windturbines, goed voor
1.150 MW. “Vlaanderen is een windrijk gebied en er kunnen overal
windturbines geplaatst worden, maar ze worden vooral geplaatst
langs autowegen, in industriegebieden en havens”, legt Bart Bode,
Algemeen Directeur van de Vlaamse WindEnergie Associatie, uit.
“De Antwerpse haven is een zeer belangrijke zone voor de huidige
en toekomstige ontwikkeling van windenergie. Er is de nabijheid
van industrie die veel elektriciteit nodig heeft, maar ook de stad
met zijn vele bewoners wordt voorzien van groene stroom. Windturbines passen uitstekend in de havenomgeving en er worden
goede afspraken gemaakt met de diverse bedrijven.”
“Wij rekenen verder op een sterke groei van windenergie in de
Antwerpse haven om de klimaat- en energiedoelstellingen te bereiken en om in de energievraag van burgers en bedrijven te voorzien, en feliciteren VLEEMO en haar medewerkers alvast voor de
vele inspanningen die ze realiseren om windenergie in de Antwerpse haven verder uit te bouwen.”
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Marc Van Peel

Schepen voor Haven, Industrie en Werk
Hoe kijkt u naar de samenwerking met VLEEMO en Wind aan de
Stroom?
“In 2003 is het Antwerps havenbedrijf gestart met een ambitieus
plan om zo maximaal mogelijk gebruik te maken van de potentie
van de haven als belangrijkste onshore windturbinecluster van
België. Wat initieel niet evident leek om de activiteiten van haven,
industrie en logistiek te verzoenen met de specifieke noden van
de windturbinesector blijkt 15 jaar later een succesvol huwelijk
te zijn. Dankzij het voortschrijdend inzicht werd een evenwicht
gezocht en gevonden tussen de duurzaamheidsdoelstellingen van
het Havenbedrijf Antwerpen en de bijzonderheden van het grootste petrochemische cluster van Europa. Het is dan ook met trots
te kunnen zeggen dat zowel op Rechteroever als op Linkeroever
VLEEMO en Wind aan de Stroom er in zijn geslaagd een cluster van meer dan 50 windturbines op te richten en dit met een
duidelijke focus op de duurzame ontwikkeling van onze haven.”

Jacques Vandermeiren
CEO Havenbedrijf Antwerpen

Wat betekent windenergie in de Antwerpse Haven voor u?
“De belangrijkste reden om te investeren in windenergie is dat
het hier gaat om een duurzame energiebron. Dankzij de inspanningen van VLEEMO en Wind aan de Stroom slagen we er steeds

vaker in om zowel logistieke als industriële bedrijven te voorzien
van groene energie en dit door o.a. bedrijven de mogelijkheid te
bieden om rechtstreeks aan te sluiten op de windturbine op hun
site.
Om schone en toekomstbestendige energie te realiseren zet het
Havenbedrijf zich dan ook eensgezind mee achter dit duurzaamheidsproject!”

Claude Marinower
Schepen van Onderwijs

Wat heeft windenergie in de Antwerpse Haven te maken met het
onderwijs in Antwerpen?
“Onze stad en onze haven hebben een enorme nood aan technische profielen. Met de studierichting ‘STEM’ wordt er op een
pragmatische manier een antwoord gegeven op de roep naar de
nodige hoogwaardige opleidingen.
Stem staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Het bezoek van 150 leerlingen van ons stedelijk onderwijs om
als eerste de nieuwe windturbine van VLEEMO te bezoeken is dan
ook een fantastische illustratie voor onze jongeren over waar hun
opleiding naar toe zou kunnen leiden.
Ik hecht hier extra belang aan omdat we met alle mogelijke middelen onze jongeren opnieuw dichter bij de werking van de haven
moeten betrekken. Onze haven is de slagader van onze welvaart,
en het zijn onze jongeren die ze verder zullen moeten beheren en
uitbouwen.”
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Koop een stukje windturbine via Wind voor “A”
Weldra zullen omwonenden en andere geïnteresseerden de mogelijkheid krijgen om mee te investeren in
de windturbines op Rechteroever in de Haven van Antwerpen via de coöperatieve vennootschap Wind
voor “A”, die binnenkort wordt opgericht. Als aandeelhouder van Wind voor “A” cvba toont u niet enkel uw
engagement voor groene energie en een meer duurzame samenleving, maar mag u bovendien jaarlijks een
behoorlijk rendement verwachten.
De coöperatieve investeert de door haar opgehaalde gelden in
de windparken van VLEEMO.
Per gezinslid kunt u tot maximaal 3.000 euro investeren in Wind
voor “A”. Elke natuurlijke persoon kan aandelen kopen, hierop
staat geen leeftijdsgrens. Er zijn geen in- of uitstapkosten verbonden aan de aankoop. De eerste 5 jaar kan u uw aandelen niet
verkopen. Als aandeelhouder wordt u bovendien automatisch
lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hierop
wordt u jaarlijks uitgenodigd zodat u geïnformeerd bent over
de werking en de resultaten van de coöperatieve vennootschap.
Wind voor “A” cvba beoogt aan haar coöperanten jaarlijks een
dividend uit te keren. Hoeveel dit rendement bedraagt, wordt bepaald door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, door
u dus.

Sinds 2018 is er een nieuwe fiscale regeling voor erkende coöperatieve vennootschappen. Op de uitgekeerde dividenden moet
de coöperatieve sinds 1 januari 2018 steeds 30 procent roerende voorheffing inhouden. Deze ingehouden roerende voorheffing kan de coöperant echter via zijn aangifte in de personenbelasting terugvragen.
Bovendien kunnen coöperanten volgens de nieuwe wetgeving
inzake de activering van spaargelden een bedrag van (geïndexeerd) 640 euro aan dividenden belastingvrij ontvangen.
Wilt u aandeelhouder worden van Wind voor “A” of wilt
u meer informatie over onze coöperatieve vennootschap,
mail ons op informatie@windvoora.be

De officiële opening van het nieuwe windturbinepark aan de Kieldrechtsluis in de Waaslandhaven.
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Marc Van de Vijver
Burgemeester van Beveren

“De Waaslandhaven is goed voor de helft van alle jobs in de
gemeente Beveren. Daarom is een moderne en dynamische
Waaslandhaven een grote troef voor Beveren. Net als Wind aan de
Stroom zetten we als gemeente een duurzame aanpak hoog op de
agenda. Meteen twee redenen waarom we zeer verheugd waren
met de vestiging van windpark van Wind aan de Stroom bij ons in
de Waaslandhaven.”

André Van de Vyver
Burgemeester van Zwijndrecht

“Als Groen(e) gemeente zet Zwijndrecht ook volop in op duurzame energie. Een verdere uitbreiding van het windturbinepark
van Wind aan de Stroom op grondgebied Zwijndrecht ten noorden
van de N49, met respect voor de daar aanwezige natuurgebieden zoals Blokkersdijk en de Vlakte van Zwijndrecht, is dan ook
een logische volgende stap in de verdere verduurzaming van onze
gemeente. Wind aan de Stroom gaf eerder steeds blijk een juist
evenwicht na streven tussen diverse belangen (haven – industrie
– groene energie) met respect voor onze natuur. We kijken dan
ook vol verwachting uit naar de komst van de eerste windturbines
op ons grondgebied.”

Rik Röttger

Gedeputeerde provincie Antwerpen inzake Milieu,
Natuur & Landschap, Integraal waterbeleid
en Mondiaal beleid & duurzame ontwikkeling
Wat zijn de concrete acties van de provincie Antwerpen om de
broeikasgasuitstoot te verminderen?
“De provincie Antwerpen werkt samen met haar steden en gemeenten aan concrete acties op het terrein om de broeikasgasuitstoot te verminderen.
We geven graag zelf het goede voorbeeld, zo investeerden we al in
verschillende eigen gebouwen in zonnepanelen, warmtepompen,
zonneboilers, …en ondersteunen we diverse doelgroepen om gemakkelijk acties te realiseren. We organiseren reeds verschillende
jaren groepsaankopen groene stroom (telkens meer dan 100.000
deelnemers) en zonnepanelen (meer dan 10.000 installaties geplaatst) voor inwoners. ‘De vriend van de thermostaat’ stuurt vrijwilligers op pad om mensen te helpen hun thermostaat juist in
te stellen en tips en advies te geven over energie besparen in de
woning.
Daarnaast behandelt de deputatie de vergunningsaanvragen voor
windturbines, waarbij het nodige overleg wordt georganiseerd en
informatie wordt gegeven om projectaanvragen zo goed en volledig mogelijk voor te bereiden.”
Op www.provincieantwerpen.be vind je het uitgebreide klimaataanbod van de provincie Antwerpen.

Onze Vlaamse ministers werden ook door onze redacteur bevraagd:

Bart Tommelein

Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie
Wie nog nooit een windturbine van dichtbij heeft gezien, kan op
Open Bedrijvendag maar beter zijn kans grijpen. Een windturbine
is - zeker als je er vlak onder staat - indrukwekkend. Vlaams minister van o.m. Energie, Bart Tommelein, heeft eerder dit jaar een
nieuw windtubinepark van W@S op Linkeroever, waarin VLEEMO
anticipeert, ingehuldigd. Wij vroegen hem naar zijn plannen voor
windenergie in de toekomst.
“Volgens het Windplan dat wij in december 2016 hebben voorgesteld komen er tot eind 2020 280 windturbines bij in Vlaanderen.
We zitten daarvoor perfect op koers. Maar ook na 2020 blijft wind
een belangrijke groene energiebron. Dat zijn we deze zomer overeengekomen in het Vlaamse Klimaat- Energieplan. Tussen 2021 en
2030 plannen wij opnieuw 220 extra windturbines. In Vlaanderen
is de oppervlakte beperkt, maar in onze Vlaamse havens, de omgeving van luchthavens en militaire domeinen bijvoorbeeld, is er
zeker nog ruimte.”
De Vlaamse regering voorziet nu ook steun voor kleine en middelgrote windturbines?
“Inderdaad. Ook op lagere hoogte valt er nog heel wat wind te
‘oogsten’, zoals dat heet. We voorzien jaarlijks 4,2 miljoen euro
investeringssteun voor kleine windturbines met een as tot 15 me-

ter en middelgrote windturbines met een as vanaf 15 meter en een
vermogen tot 300 kilowatt. Ziekenhuizen, landbouwbedrijven of
andere KMO’s kunnen met een kleinere windturbine perfect in hun
energiebehoefte voorzien.”
Bent u nog steeds een grote voorstander van burgerparticipatie?
“O ja, daar wijk ik niet van af: waar burgers betrokken worden bij
hernieuwbare energieprojecten stijgt het enthousiasme en het inzicht in de energieomslag. Als ze bovendien via het kopen van één
of meerdere aandelen financieel een graantje kunnen meepikken,
is het ook nog goed voor hun portemonnee.”

Joke Schauvliege

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
Er geldt een nieuwe aanpak inzake vergunningen voor windturbines. Hoe staat het met de implementatie van deze omgevingsvergunning?
“De invoering van de omgevingsvergunning en het digitaal loket
was een echte mijlpaal in het omgevingsrecht. Na een hobbelige
startfase is de omgevingsvergunning nu de meeste kinderziektes
ontgroeid. Momenteel krijgen we er heel veel lof over. Het is een
grote troef dat alle adviezen nu meteen voor iedereen beschikbaar
zijn. We verwachten dat die transparantie ook een positieve impact zal hebben op de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.”
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creet goedgekeurd: de bestemmingsneutraliteit voor de winning
van hernieuwbare energie betekent dat geen enkele ruimtelijke
bestemming op voorhand wordt uitgesloten voor de bouw van
windturbines. Het voorontwerp ligt nu bij de adviesraden en zal
nog voor het einde van de regeerperiode worden gestemd in het
Vlaams Parlement.”
Hoe belangrijk is de bijdrage van windenergie op land tot het
halen van de klimaatdoelstellingen en wat is het belang van de
zeehavens daarin?
“De bijdrage van windenergie is inderdaad cruciaal voor het halen van onze klimaatdoelstellingen. Recent hebben we een overleg met de gouverneurs over Windkracht 2020 bijgewoond en de
conclusies daarvan zijn hoopgevend: we gaan die doelstellingen
halen!
Er werd zelfs al gevraagd om ambitieuzere doelen voor 2030 te
stellen! Wat mij ook bijzonder blij stemt, is dat er nu ook voor de
haven van Zeebrugge een groot windpark in de steigers staat. Ik
hoef jullie niet uit te leggen dat onze zeehavens nog steeds de plek
bij uitstek zijn om grote windparken te ontwikkelen.”
Specifiek voor de Linkerscheldeoever geldt dat de vernietiging
van het GRUP Zeehaven ook een impact heeft op de mogelijke
verdere ontwikkelingen inzake windenergie, kan u aangeven hoe
men daar nu verder mee omgaat?

Bart Tommelein en Joke Schauvliege

Hoever staat men met de initiatieven inzake bestemmingsneutraliteit?
“De Vlaamse Regering heeft deze zomer een voorontwerp van de-

“Wat de ontwikkeling van de haveninfrastructuur op Linkeroever
betreft, zullen we eerst kijken wat het complex project voor extra
containercapaciteit oplevert en pas dan weten we wat er verder
nog nodig is. Een uitzondering daarop is het logistiek park waar
we wel een snelle oplossing zullen uitwerken. Dat kan omdat dit
nu eenmaal in het uiterste westen ligt en daarom de rest van de
oefening niet ingewikkelder maakt.”

Rekening houden met mens en natuur:
een 2de natuur voor VLEEMO
VLEEMO streeft ernaar om, in lijn met de richtlijnen van de
Vlaamse overheid en het Havenbedrijf Antwerpen, een optimale
invulling te geven aan het windpotentieel in de Antwerpse haven op Rechteroever. Optimaal moet hier begrepen worden als
‘maximaal binnen strikte randvoorwaarden’. De haven is immers
geen open vlakte waar windturbines op gelijk welke locatie zomaar kunnen ingeplant worden.
Bij de keuze voor de inplanting van de windturbines in de Haven
van Antwerpen moet VLEEMO rekening houden met zeer veel
verschillende randvoorwaarden. Dit gaat bv. over de aanwezigheid van Seveso-activiteiten, hoogspanningslijnen, aanwezigheid personen (kantoorgebouwen, werkplaatsen, …), spoorlijnen
en -bundels, openbare wegen (inclusief fietspaden) en pijpleidingen.
Ook wordt berekend hoeveel slagschaduw gaat optreden op
kantoren en woningen en hoeveel geluid de windturbines gaan
maken. VLEEMO moet er voor zorgen dat de normen ALTIJD
gerespecteerd worden. Geen enkele woning mag immers meer
dan een half uur slagschaduw per dag ontvangen en in totaal
nooit meer dan acht uur op een volledig jaar. Zo nodig worden
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de windturbines preventief stilgezet door VLEEMO. Dat merk
je wanneer er op een zonnige dag met wind toch windturbines
stilstaan.
Natuurlijk wordt ook rekening gehouden met de aanwezigheid
van natuurgebieden in en nabij het havengebied. Dit vormt
eveneens een strikte randvoorwaarde waarbij o.a. de nodige
bufferafstanden moeten gerespecteerd worden.
VLEEMO laat de effecten van haar windturbines op de natuur
grondig onderzoeken. Zo wordt gekeken of er een negatieve
impact op de aanwezige vogels kan zijn. In zones waar veel
trekbewegingen plaatsvinden, wordt zorgvuldig overwogen in
overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos of de impact
aanvaardbaar is. Als dat niet zo is, wordt de turbine niet gebouwd. Hetzelfde geldt voor vleermuizen.
Enkel door zorgvuldig rekening te houden met alle hierboven
vermelde randvoorwaarden kan VLEEMO ook in de toekomst op
een duurzame manier verder windprojecten ontwikkelen in de
Antwerpse haven.

VLEEMO en Brandweer Zone Antwerpen zetten in op veiligheid
Safety first! Naast het bouwen en exploiteren van windturbines, is veiligheid voor VLEEMO topprioriteit.
Daarom onderhouden we een periodieke samenwerking met Brandweer Zone Antwerpen en voornamelijk
hun RedTeam. Verschillende rondleidingen, plaatsbezoeken en evacuatie-oefeningen werden reeds gehouden
en worden periodiek herhaald.
De samenwerking tussen VLEEMO en Brandweer Zone Antwerpen startte begin 2017 met een rondgang langs de turbines op
Rechteroever. Op hetzelfde moment werd de DIP-toepassing geïmplementeerd, waarmee VLEEMO op een beknopte fiche alle
noodzakelijke info kan bundelen die voor de brandweer noodzakelijk is bij een incident. Bedoeling is om de hulpdiensten op
basis van deze Digitale InterventiePlannen vlot hun weg te laten
vinden naar de voet van de turbine en dat ze ook weten met welke gevaren rekening te moeten houden.
Daarna werd het specifieke RedTeam van Brandweer Zone Antwerpen erbij betrokken en met hen werd een turbine bezocht.
In het voorjaar van 2018 werd de eerste evacuatie-oefening gehouden met één team. Opdat alle teams de situatie in en rondom
een windturbine zouden kennen, werd op woensdag 19 september 2018 een infodag georganiseerd voor alle inzetleiders. In het
eerste deel van deze dag bezochten alle inzetleiders, die een
team van 4 à 5 personen onder zich hebben, twee verschillende
turbines.
Sportief als ze zijn, gebruikten de inzetleiders allemaal de ladder
om tot in de gondel van de 135 meter hoge turbine te geraken.
Omdat het wel wat energie kost om een turbine twee keer te
beklimmen en af te dalen, moest het krachtenarsenaal ‘s middags terug worden aangevuld. Dat gebeurde bij een lichte lunch,
gecombineerd met een theoretisch luik. VLEEMO presenteerde onder meer een overzicht van de operationele turbines en
de turbines die op korte en middellange termijn op de planning
staan. Op die manier weet het RedTeam wat er nog te gebeuren
staat op hun grondgebied. Ook de bespreking van de Digitale
Interventieplannen kwam aan bod. Daarna was het de beurt aan
het RedTeam om hun werkwijzen, procedures en bekommernissen uit de doeken te doen.
Bedoeling is om een paar keer per jaar een evacuatie-oefening
te organiseren zodat alle teams van het RedTeam zo snel mogelijk vertrouwd raken met de windturbines en hun specifieke
kenmerken. Hopelijk zal het nooit nodig zijn, maar door deze
periodieke trainingen zijn beide partijen goed voorbereid mocht
er in de toekomst een incident gebeuren in of rond een turbine.

In het voorjaar van 2019 wordt een fragment van een evacuatieoefening vanuit een VLEEMO turbine uitgezonden in het
VTM-programma “Helden van hier”.
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Wist je dat...
De totale hoogte net geen 200m is of ruim 70 meter hoger dan de OLV-kathedraal?
Deze windturbines bijna 2000 ton wegen?
Er 800 sporten zijn op de ladder, goed voor een klim van 20 minuten tot de gondel?
Een wiek 55m lang is?
De vorm van de wieken is gebaseerd op roofvogelvleugels?
Er in de wieken bladverwarming en bliksemafleiders zitten?
De tip van een wiek een snelheid haalt van 300km/u?
Een gondel wel 3 verdiepingen hoog is?
Onze windparken hun eigen meteo-station hebben?
Op het einde van 2018 onze turbines op Linkeroever en Rechteroever samen stroom leveren voor
110.999 gezinnen?
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