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Vraag gericht aan:
beide 
  
Betreft (onderwerp): 
Provinciaal windplan 
  
Duiding provinciaal belang van de vraag: 
In "Het Nieuwsblad" van 22/10/2015 staat een krantenartikel over EnerGent, de Gentse
burgercoöperatieve die zelf groene stroom wil opwekken. In dit artikel wordt gedeputeerde Peter
Hartog geciteerd: "Gedeputeerde Peter Hertog (SP.A) toonde gisteren op dat vlak nogmaals zijn
ontgoocheling met de beslissing van Vlaams minister Schauvliege (CD&V) om het windmolenplan
van de provincie langs de E40 in de prullenmand te werpen. Dit voorbeeld toont dat het een goed
plan was om duidelijk te maken waar er wel en waar er geen turbines mochten komen. Waarom de
minister ons plan verworpen heeft? Hopelijk legt ze ons dat zelf ooit uit". Ik moet zeggen dat ik
heel verbaasd toen ik dit las. 
  
Concrete vragen:
De provinciale administratie heeft in de voorbereiding het "Windplan Oost-Vlaanderen" heel wat
energie gestopt. De provincieraadsleden hebben in de plenaire vergadering over dit plan uitvoerig
gediscussieerd en uiteindelijk ook gestemd. Minister Schauwvliege heeft finaal de vijf
concentratiezones langs de E40, goed voor mogelijk veertig tot zestig windmolens, geschrapt
omwille van problemen met hogere ruimtelijke planningsdossiers en het vliegverkeer. Daarmee
zette ze het mes in het Oost-Vlaamse windplan, al werd het PRUP Windlandschap
Maldegem-Eeklo, met twee zones voor windparken langs de E34, wel goedgekeurd en benadrukte
ze daarmee de provincie te steunen in de uitrol van haar windbeleidsplan. Als ik dit krantenartikel
moet geloven zou de provincie Oost-Vlaanderen na de gedeeltelijke schrapping van het windplan
geen contact meer gehad hebben met de minister over het hoe en het waarom van haar actie. Dit
lijkt mij toch onwaarschijnlijk. Klopt het dat er na de schrapping van een deel van het windplan
geen contact meer geweest is tussen minister Schauvliege en de deputatie? Zo ja, waarom? Indien
er wel contact geweest is, wat heeft dit gesprek opgeleverd? 
  


