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Federale aankondigingen leiden tot extra studiewerk voor Ventilus-
intendant: Vlaamse regering verlengt opdracht 
   
De aankondigingen van de federale regering -zonder de Vlaamse regering of de Ventilus-intendant 
daarbij te consulteren- om het vermogen van de windturbineparken op zee te verhogen en om een 
nieuwe kabel naar Denemarken aan te leggen hebben een mogelijke impact op het Ventilus-
project en zijn alternatieven. Daarenboven roepen de aankondigingen op het terrein in West-
Vlaanderen veel bijkomende vragen op en deden ze de onrust opnieuw toenemen. Dat heeft 
intendant Guy Vloebergh gemeld aan de Vlaamse regering. Op vraag van de intendant wordt zijn 
opdracht daarom met drie maanden verlengd om op de bijkomende onrusten en vragen 
antwoorden te bieden en tot één omvattend en volledig eindrapport te komen. “De intendant kent 
het dossier intussen door en door. Zijn aanvoelen is dat wanneer hij nu een rapport oplevert, de 
lokale actoren terecht zullen opmerken dat niet alles is onderzocht, gezien de federale 
aankondigingen. Het is dus evident dat hij even tijd krijgt om de nieuwe federale plannen en hun 
impact op alternatieven mee onder de loep te nemen. Daar zijn maximaal drie maanden tijd voor 
nodig. Het is jammer dat federaal plannen aankondigt  zonder de intendant te betrekken. We zijn 
het verschuldigd aan de lokale actoren op alle mogelijke aspecten in beeld te brengen vooraleer we 
knopen doorhakken”, aldus Vlaams minister van Energie Zuhal Demir. 
   
Door de omvang van het project en de aard van de procedure zijn er veel vragen over en bestaat er 
weerstand in de regio tegen het Ventilusproject. Om het vertrouwen te (he r)winnen en informatie 
op een transparante heldere manier tot bij de stakeholders te brengen, werd in mei 2021 Guy 
Vloebergh als intendant aangesteld. Hij wordt hierbij ondersteund door experten technologie en 
gezondheid. De Intendant werd aangesteld voor een periode van 6 maanden en voorzag een 
eindadvies op te leveren eind november.   
    
De mogelijke impact van de recente aankondiging van het hoger vermogen van de tweede offshore 
zone, de studie over de aansluiting van 18 GW aan offshore windparken en de  informatie over een 
nieuwe kabel naar Denemarken roepen echter vragen op bij alle lokale actoren. De intendant geeft 
aan dat de vragen terecht zijn en deze nieuwe informatie nauwkeuring in beeld gebracht en 
toegelicht moeten worden, zodat gedragen conclusies kunnen uitgewerkt worden in plaats van nu 
een onvolledig eindrapport op te leveren. 
   
Beperkte uitbreiding van opdracht 
“De vraag van de betrokken actoren om deze laatste evoluties en eventueel andere toekomstige 
plannen, alsook de mogelijke nieuwe opties die het energie-eiland met zich meebrengt, te 
onderzoeken in het licht van de alternatieven voor het project Ventilus, kan onmogelijk gerealiseerd 
worden tegen eind november. Ook het tijdskader van de realisatie en de grootte van die federale 
projecten is een nieuw gegeven”, klinkt het. 
   
Daarom stelt de intendant voor om, om voldoende draagvlak te realiseren, zijn opdracht beperkt uit 
te breiden met maximum 3 maanden. Tijdens deze periode zullen de volgende zaken onderzocht 
worden: 

• uitgebreide analyse van de impact van de federale veranderingen 
• bespreking met alle stakeholders (Elia, burgerplatforms, lokale besturen en middenveld) over 

de opties, beperkingen en conclusies 
• uitwerken van gedragen conclusies.  



De Vlaamse regering heeft vandaag unaniem de opdracht van de Intendant om die redenen verlengd 
met een periode van maximaal 3 maanden. 
   
Vlaams minister van Energie Zuhal Demir: “Een versterking van het hoogspanningsnet in West-
Vlaanderen is belangrijk, net als hernieuwbare energie dat is. Maar dat wil niet zeggen dat er 
voorbijgegaan moet worden aan de bekommernissen van omwonenden en betrokken lokale 
besturen. Hoewel de federale regering bevoegd is voor de offshore windmolenparken, zijn de 
planologie en vergunningen die nodig zijn om de stroom op het land te krijgen een Vlaamse 
bevoegdheid. Verschillende federale ministers verkondigden een jaar geleden dat de Vlaamse 
regering de vergunning simpelweg snel moest afleveren. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Intend ant 
Guy Vloebergh kreeg de opdracht de lokale bezorgdheden te capteren, zorgen dat ermee rekening 
wordt gehouden in de procedure en bovenal ervoor te zorgen dat iedereen concrete antwoorden 
krijgt op zijn of haar vragen. De aankondiging van nieuwe federale plannen, zonder overleg met de 
intendant of de Vlaamse regering, gooien roet in het eten van een volledig eindrapport deze maand. 
Zo is nu niet duidelijk of deze plannen al dan niet een impact hebben op Ventilus. Daarom heeft de 
voltallige Vlaamse regering de intendant gesteund in zijn voorstel om de impact mee onder de loep te 
nemen binnen de drie maanden. Op basis van het eindrapport van de intendant zullen mijn collega’s 
van de Vlaamse regering en ik bekijken wat mogelijk is en hoe er verder gegaan wordt met het 
project”. 
   
 

 
 


