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We staan voor een enorme 
uitdaging als het gaat over de 
voorziening van hernieuwbare 
energie in en voor onze provin-
cie. Niet alleen raakt Ventilus 
maar niet van (of onder) de 
grond, maar ook heeft onze pro-
vincie niet de beste track record 
als het gaat om het plaatsen van 
windturbines en zonnepanelen.

De provinciale windcoördinator wil 
hier wat aan veranderen. Hij stelde 
de provinciale ambities voor op 
de MiNaraad. Met de vraag ‘Hoe-
veel energie zal je gemeente over 
afzienbare tijd gebruiken en welke 
ambitie heb je nodig om volledig 
op hernieuwbare energie (zon en 
wind op eigen domein) over te 
schakelen?’ gaat Bart Decraemer 
richting gemeenten om de ambities 
aan te scherpen. De West-Vlaamse 
Milieufederatie kan rekenen op 
Tom Prinzie van Warmtenetwerk 
Vlaanderen om ons in dit thema 
bij te staan. Goede nieuws: er zijn 
voldoende daken op bedrijfsgebou-
wen en woningen om de doelen 
te halen voor zon. Kansen te over 
om warmte uit riolering (Menen) en 
waterlopen (Leuven) te halen om 
zo gedeeltelijk in de warmtevraag 
te voorzien – zonder effect op het 
waterleven. Ook goed nieuws: de 
gemeenten zien stilaan in dat er 
een ommezwaai nodig is. Hoopge-
vende initiatieven zijn er ook: Aster 
Vlaanderen – een coöperatieve die 
sociale woningbouw combineert 
met energietransitie – of de race 
tussen Roeselare, Oostende en 
Kuurne om als eerste hun gemeen-
tehuis te verwarmen via een 
warmtenet. De zoektocht naar buf-
fercapaciteit om pieken op te van-
gen, het opschalen van bestaande 
windmolens om meer energie op te 
wekken,… Het slechte nieuws: aan 
dit tempo halen we de doelen niet. 
Dus: de transitie moet dringend 
opgeschaald worden. 
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FOCUS BELEID

ProCoRo PAS-overlegMiNaraad

West-Vlaanderen herbergt meer 
dan 40% van de ammoniakuitstoot 
op haar grondgebied. Hiermee 
draagt onze Provincie voor 
een groot deel bij aan het 
stikstofprobleem. Maar omwille 
van de beperkte hoeveelheid 
SBZ-H (slechts 4,4%), slaat deze 
PAS het natuurherstel in onze 
provincie voor het grootste deel 
over.  
 
Daarenboven zitten heel wat 
varkenshouders in onrustig 
water, wat kansen biedt voor 
een reconversie en een serieuze 
knip in de stikstofuitstoot. Dit, en 
veel andere zaken, hebben we 
aangebracht tijdens het PAS-overleg 
met de gedeputeerden op 2 juni. Het 
geloof dat de veestapel kan groeien, 
zonder effect op het milieu – een 
dogma dat met het stikstofarrest 
sneuvelde – was onderdeel van 
de discussie. Er is dan ook een 
radicaal andere aanpak nodig 
voor onze landbouw. Een aanpak 
die de ogen niet sluit voor de last 
op de natuur, maar actief aan de 
slag gaat met de omgeving en de 
natuurlijke processen met name 
agro-ecologie (meer hierover in 
dit tijdschrift in de rubriek ‘over de 
schreve’). Deze PAS kiest echter 
de weg van de alleszaligmakende 
techniek. Nederland leert ons echter 
dat dit veel kost voor de boer en 
op het einde juridisch wankel is. 
Daarnaast moeten uitgestelde 
processen, zoals de VEN-afbakening 
en het effectief aanduiden van 
natuurverbindingszones, maar ook 
de effecten op vogelrichtlijngebieden 
en soorten meegenomen worden 
in het PAS-verhaal. We plannen 
ook nog een overleg met de Groen 
Kring. Net als hen, willen ook wij 
een zekere toekomst voor jonge 
boeren en instromers. Maar niet met 
schaalvergroting.
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De ProCoRo adviseert momen-
teel en komende maanden de 
startnota’s van de PRUP’s bedrij-
vigheid van diverse economische 
subregio’s. Met deze PRUP’s wil 
de Provincie locaties vastleggen 
voor 430 ha nieuwe bedrijven-
zone, toegekend vanuit het reser-
vepakket van het RSV. 
 
 
Men werkt hierbij met zoekzones, die 
de gemeenten zelf aanduidden als 
potentiële locaties. Pas na bestude-
ring van de concrete locatievoorstel-
len en alternatievenonderzoek zal 
men kiezen welke locaties effectief 
omgezet worden naar een zone voor 
bedrijvigheid. 
De eerste startnota die geadviseerd 
werd, was deze van economische 
subregio Ieper. Concreet ging het 
over 3 zoekzones in Heuvelland: 
Schoolstraat t Helleken, Dikkebus-
straat Noord en Ieperstraat Oost, 
1 zoekzone in Vleteren: uitbreiding 
Lesage-de Sceure en 2 zoekzo-
nes in Zonnebeke: Tresoriersstraat 
Noord en Ijzerweg. 

De Procoro adviseerde dat 4 criteria 
belangrijk waren om mee te nemen 
in de beoordeling: het fysisch sys-
teem (dus niet in bv watergevoelig of 
landschappelijk waardevol gebied), 
een goeie ontsluiting, beperkte 
inname open ruimte met een kleine 
netto/bruto verhouding. Zo kwam 
men al snel tot de conclusie dat geen 
van de voorgestelde zoekzones in 
Heuvelland daaraan voldoet. De 
zoekzone in Vleteren werd als de 
meest gunstige weerhouden. Voor 
Zonnebeke vervalt zoekzone Ijzer-
weg en ook Tresoriersstraat Noord 
is hellend en overstromingsgevoelig 
en daarom eveneens niet als locatie 
voor bedrijvenzone geschikt volgens 
de natuur- en milieufractie in de Pro-
coro. De andere leden gaven deze 
locatie het voordeel van de twijfel. 
Op 16 juni wordt de startnota PRUP 
bedrijvigheid subregio Roeselare 
geadviseerd. De andere subregio’s 
volgen in het najaar. 
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