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Antwerpen/Oostende, 24 december 2014.

Uw ref.: Windpark E40
Uw brief van 15 september 2014

Beste,

Wij verwijzen naar uw brief van 15 september jl. met bovenstaande referentie.

Voorliggend schrijven is ons antwoord op deze brief.

1. Inleiding

Wij hebben in goede orde nota genomen van het standpunt van de gemeenteraad van Bierbeek met
betrekking tot het Windpark E40.

Wij ontvingen uw brief, met daarin het verzoek tot opschorting van het lopende overlegproces rond
het Windpark E40, net na de afsluiting van de vragenronde voor de omwonenden van het Windpark

E40.

U zal begrijpen dat wij het essentieel vonden eerst een antwoord te formuleren op de vragen en
reacties die wij tijdens deze vragenronde ontvingen vanwege de omwonenden, alvorens te
antwoorden op uw vraag tot opschorting van ons project.

Ondertussen zijn alle ontvangen vragen en reacties beantwoord. Deze vragen en reacties worden nu
door ons geanonimiseerd, waarna een kopie van alle vragen en reacties die wij ontvingen uit
Bierbeek (met onze antwoorden) zal worden overgemaakt aan het gemeentebestuur (en
gepubliceerd op onze website).
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2. Regisseursrol door de provincie Vlaams-Brabant

Wij stellen vast dat het door de gemeenteraad ingenomen standpunt pleit voor een regisseursrol
door de provincie Vlaams-Brabant Inzake een totaalplan voor hernieuwbare energie.

Ook wij zijn voorstander van een dergelijke totaalvisie vanuit de provincie, en we verwelkomen de
beslissing van de provincie om een visie nota op te maken met energiekansenkaarten en -atlas.

Wij zijn echter nfet van mening dat de opmaak van dergelijke visienota in tegenspraak is met het
lopende proces rond het Windpark E40.

Bij de opmaak van haar visienota zal ook de provincie Vlaams-Brabant, voor wat betreft windenergie,
immers moeten vertrekken vanuit de door de Vlaamse overheid vooropgestelde ruimtelijke visie.

Zoals u weet is het deze ruimtelijke visie die, na een screening van de totaliteit van het grondgebied
van de provincie Vlaams-Brabant, geleid heeft tot het door ons identificeren van de zone langsheen
de E40 in de gemeenten Oud-Heverlee, Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden als zijnde zeer
geschikt voor de plaatsing van windturbines.

3. Planprocessen Limburg en Oost-Vlaanderen als voorbeeld

De gemeenteraad verwijst in haar persbericht naar de windplannen van de provincies limburg en
Oost-Vlaanderen, en stelt daarbij dat 'een uitgekiend proces van overleg, inspraak en participatie van
lokale besturen, middenveldorganisaties en inwoners ook resulteerde in een maatschappelijk
draagvlak en realisaties. Waar gedegen studie werk betreffende technische, rufmtelijke en
maatschappelijke mogelijkheden voor verschillende soorten alternatieve energievormen resulteerde
in succesvolle projecten. Waarbij men ook eerst onderzocht welke plaatsen het meest geschikt zijn
voor Inplantingen van turbines, mogelijkheden die werden getoetst aan besturen en bevolkIng, om
daarna de nodige gronden te verwerven en niet andersom.'

Wij vermoeden dat de gemeenteraad daarbij hoofdzakelijk doelt op het planproces in de provincie
Oost-Vlaanderen, gezien het Wind plan Limburg een - door de deputatie goedgekeurde -
desktopstudie van het VITO is. die weliswaar erg waardevol is maar waarover slechts zeer beperkt (of
helemaal niet) overlegd werd met lokale besturen, middenveldorganisaties en inwoners.

De ontwikkelaars van windenergieprojecten speelden, zoals u mogelijk weet, een hoofdrol in het
planproces in Oost-Vlaanderen.

inderdaad waren, voor quasi alle locaties in dit planproces - en in tegenstelling tot wat het
persbericht van de gemeenteraad stelt - de gronden wel degelijk verworven vóór het planproces van
start ging; en werden de reeds bestaande projecten van diverse ontwikkelaars door de provlncle
optimaal geïntegreerd in haar totaalplan.

Ook wij zijn, als projectontwikkelaars, nauw betrokken bij het planproces in Oost-Vlaanderen.

We kunnen u bevestigen dat de provincie
projectontwikkelaars, inderdaad intensief
middenveldorganisaties en inwoners.

Oost-Vlaanderen, samen met de betrokken
overlegd heeft met lokale besturen,

De ervaring uit Oost-Vlaanderen toont echter aan dat een dergelijke regisseursrol vanuit de provincie
niet noodzakelijk leidt tot een unaniem draagvlak voor windenergieprojecten.
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U zal met ons hebben kunnen vaststellen dat het planproces van de provincie Oost-Vlaanderen
gecontesteerd is en blijft: de eerste fase van het plan (voor de zone rond de E40) werd recent
goedgekeurd door de deputatie ondanks een enorme hoeveelheid bezwaarschriften vanwege
omwonenden en andere betrokkenen, en ondanks aanhoudend verzet vanwege diverse lokale
besturen; de door de provincie opgelegde participatiemogelijkheden werden vernietigd door de
Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur.

Een overlegproces naar het voorbeeld van de provincie Oost-Vlaanderen werd tot op heden niet
opgestart door de provincie Vlaams-Brabant. Ook het nu aangevatte proces van opmaak van
energiekansenkaarten houdt geen planproces In naar het voorbeeld van Oost-Vlaanderen.

Hoewel we voorstander zijn van dergelijk planproces, kunnen we - gelet op de moeilijkheden die het
proces in Oost-Vlaanderen tekenen - begrip opbrengen voor de keuze van de provincie Vlaams-
Brabant om vooralsnog geen vergelijkbaar proces op te starten.

Om die reden hebben wij ervoor gekozen zelf, vrijwillig, een overlegronde op te starten met de
betrokken gemeenten en hun inwoners.

4. Overlegronde Windpark E40

De lopende overlegronde omtrent het Windpark E40 wordt ons, zoals u' 'weet, niet opgelegd door
de provincie, noch door de Vlaamse overheid.

Wij zijn van mening dat deze overlegronde een meerwaarde betekent voor de ontwikkeling van
windenergie in de betrokken gemeenten.

Het voorbeeld van Oost-Vlaanderen leert ons echter dat het draagvlak voor een Windpark, hoeveel er
ook overlegd wordt, nooit totaal zal zijn.

Dat Is ook logisch: elke vorm van elektriciteitsopwekking is, in meerdere of mindere mate,
gecontesteerd. Dat is het geval voor windenergie maar evenzeer, om andere redenen, voor
elektriciteitsproductie uit kernenergie, steenkool, gas, zonnepanelen of biomassa.

Zo lang de productie van elektriciteit centraal gebeurde - in Doel, Tihange, Langerio, Rodenhuize of
in andere 'verre oorden' - werden de meeste Vlaamse gemeenten gevrijwaard van discussies
daaromtrent: hun inwoners werden immers niet rechtstreeks geconfronteerd met de wijze waarop
hun elektriciteit werd opgewekt.

De huidige shift naar hernieuwbare én decentrale productie stelt de discussie echter op scherp in
vele gemeenten - waaronder, nu, Bierbeek.

Als projectontwikkelaar kunnen wij in dat kader slechts doen wat we trachten te doen in het
Windpark E40: op een zo eerlijke en transparant mogelijke manier communiceren met de
omwonenden en andere betrokkenen; de mogelijkheid creëren voor een échte dialoog; en maximale
participatiemogelijkheden voorzien voor zowel de gemeente als de omwonenden.

Hoewel alles ongetwijfeld voor verbetering vatbaar is, en we in het verleden al duidelijk aangaven
open te staan voor suggesties om het proces te verbeteren, zijn we dan ook van mening dat de
aanpak van Storm en Elicio rond het Windpark E40 de best mogelijke aanpak is voor de ontwikkeling
van een windpark.

Om die reden zien wij geen reden om het lopende proces rond het Windpark E40op te schorten.
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Indien en voor zover de provincie, of een andere overheid, in het lopende overlegtraject op enig
moment een regisseursrol zou willen opnemen die verder gaat dan het beoordelen van
vergunningsaanvragen, zullen wij dit ten zeerste verwelkomen.

In afwachting werken wij, in maximale transparantie naar zowel de gemeenten als de omwonenden,
verder aan de ontwikkeling van ons project.

We hopen dat de gemeenteraad begrip kan opbrengen voor dat standpunt, en blijven beschikbaar
voor verder overleg.

Met vriendelijke groet,

Namens Elicio,

Nicolas Bruynooghe
Business Development Director

n Caerts
Gedelegeerd Bestuurder
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