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Provincieraad 9 december 2014 

 
Er zijn in Vlaams-Brabant momenteel drie aanvragen tot grote 
windmolenparken. Elicio/Storm met Windpark e40 van Oud-Heverlee tot 
Hoegaarden, GED in Tienen (op gronden van OCMW-Tienen) en 
Eximag/GED (?) in Linter/Zoutleeuw. Momenteel is er veel onduidelijkheid.  

 Hoeveel windparkprojecten lopen er precies in Vlaams-Brabant en wat 
is hun concrete planning? 

 Zijn er projecten die al groen licht gekregen hebben van de Deputatie? 

 Welke projecten hebben al een concrete milieu- en bouwaanvraag 
ingediend? 

 Voor welke projecten loopt er een MER-onderzoek? 

 Wacht de deputatie met het nemen van concrete beslissingen tot hun 
eigen energiekansenatlas voltooid is?  

 Is er überhaupt al beweging in de energiekansenatlas van de 
provincie? Verschillende bronnen beweren namelijk dat er nog steeds 
niemand aangesteld is om de studie tot een goed einde te brengen. 

 
In een krantenartikel van 14/11 in Het Laatste Nieuws staat dat er een project 
is van GED, een andere ‘windontwikkelaar’ die de aanvraag had ingediend 
om enkele windturbines te bouwen op gronden van OCMW-Tienen. In het 
artikel staat ook dat ‘In samenspraak met de provincie beslist werd dat de 
twee aanvragen van Elicio/Storm en GED gebundeld moeten worden, zeker 
wat betreft het milieu-effectenrapport.  

 Kan de deputatie ons vertellen wat dit concreet wil zeggen? 

 Wat is de planning en werkwijze van de provincie? 

 Worden alle projecten in Vlaams-Brabant op deze manier gebundeld? 
 
Sommige bronnen spreken al over concrete beslissingen. De deputatie zou 
het project van Eximag/GED (?) in Linter/Zoutleeuw al goedgekeurd hebben 
op donderdag 5 december.  

 Kan de deputatie hier wat meer duidelijkheid geven?  
 Van waar komt deze informatie?  

 
De N-VA vindt dat zulke projecten er enkel kunnen komen als er een breed 
draagvlak is bij de bevolking. Dit kan enkel via een open dialoog en grote 
transparantie. Zowel qua planning als besluitvorming. Heel wat gemeenten 
durven voorlopig nog geen standpunt innemen en leggen de bal in het kamp 
van de provincie Vlaams-Brabant. Het gemeentebestuur van Bierbeek neemt 
afstand van het huidige plan ‘Windpark e40’ en vraagt andere gemeenten 
hetzelfde te doen totdat de energiekansenatlas van de provincie klaar is. 
Bierbeek vraagt ook sturing vanuit de provincie. Het gemeentebestuur van 
Linter weet het dan weer niet zo goed. Eerst zijn ze volop pro en iets later 
krabbelen ze terug en leggen ze de beslissing volledig bij de provincie.  
 
Ook was er op 29 november een vergadering tussen Elicio/Storm en de 
verschillende actiegroepen. Hieruit kwam één duidelijke vraag en nood naar 



voren: een gestructureerde dialoog. Het ideale platform hiervoor zou de 
provincie Vlaams-Brabant zijn.  

 Is de Deputatie bereid om de dialoog met de burgers te organiseren 
over de verschillende projecten die op til zijn in de provincie Vlaams-
Brabant? Ze zou hierbij eindelijk haar nut kunnen bewijzen: namelijk 
een kader creëren voor grote projecten die meerdere gemeenten 
binnen de eigen provincie aanbelangen.  

 


