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C-Power vraagt rechtszekerheid van de overheid

De bouw van een windmolenpark op 30 km uit de kust vergt een investering van ongeveer €
500 miljoen en is daarmee een van de grootste privé-investeringsprojecten van het ogenblik
in ons land. Geen enkel bedrijf kan een dergelijk engagement aangaan, zonder zekerheid te
hebben over de wettelijke en reglementaire basis ervan. Nadat de Raad van State recent de
wettelijkheid in vraag stelde van het KB dat de procedures voorziet voor het leveren van de
bouwvergunning van offshore windmolenparken, verwacht C-Power dat de overheid
dringend klaarheid schept over het wettelijk kader.
Het bekomen van een advies vanwege de CREG inzake de domeinconcessie, betekent
slechts de eerste stap gezet in een lang vergunningentraject. Op grond van het advies
vanwege de CREG, beslist de bevoegde Staatssecretaris voor Energie over het toekennen
van een domeinconcessie voor het Farshore windturbinepark van C-Power. Het wettelijk
kader voor de domeinconcessie is niet gecontesteerd. Vervolgens dient C-Power nog een
bouw- en exploitatievergunning te bekomen vanwege de Federale Minister bevoegd voor het
Mariene Milieu. Evenwel is over deze milieuvergunningen onlangs rechtsonzekerheid
ontstaan.
Eind maart schorste de Raad van State de bouw- en exploitatievergunning voor een
nearshore windmolenpark voor de kust van Knokke. De Raad meent dat het KB dat de
voorwaarden bepaalt voor toekenning van deze vergunning voor windmolenparken op zee,
mogelijk onwettig is. Daarvoor roept de Raad van State een vormfout in: de minister van
Leefmilieu beriep zich op de hoogdringendheid toen zij het advies vroeg van de Raad van
State, maar het duurde nog vijf maanden vooraleer dit KB in het Staatsblad gepubliceerd
werd.
C-Power wijst erop dat de Raad van State geen uitspraak deed ten gronde en dat het
bewuste KB vooralsnog niet vernietigd is. Toch schept het arrest rechtsonzekerheid. Als het
KB dat de voorwaarden vastlegt voor de bouw van windenergieparken op zee mogelijk
onwettig is, valt de grondslag weg om verregaande investeringen te verrichten. Door de
zware en langdurige procedures voor diverse vergunningen en voor de behandeling van
mogelijke bezwaarschriften, is de realisatie van windmolenparken hoe dan ook risicovol.
Met zijn plan om windmolens te bouwen op de Thorntonbank, wil C-Power inspelen op een
maatschappelijke vraag − ingegeven door het energiebeleid van de Belgische overheid en
door de internationale verplichtingen die voortspruiten uit het Kyoto-Protocol en de Europese
richtlijn voor de productie van hernieuwbare energie. Het is de overheid die het wettelijk en
reglementair kader bepaalt, waarbinnen de privé-sector zo’n project kan realiseren.
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In dat verband vraagt C-Power dat de overheid rechtszekerheid zou bieden, als voorwaarde
voor de aanzienlijke investeringen die nodig zijn om zo’n project te realiseren. De overheid
moet niet alleen de spelregels vastleggen. Ze moet er ook voor zorgen dat de spelregels niet
betwistbaar zijn en dat ze gelijk zijn voor iedereen.
Voor het bereiken van de Kyoto-doelstelling, die België op zich heeft genomen, tikt de tijd
weg. Alleen al het windmolenpark van C-Power op de Thorntonbank realiseert een derde van
de nog tegen 2010 te realiseren groene stroom verplichting voor België. Overigens realiseert
het windmolenpark van C-Power op zichzelf al 100 procent van de Europese hernieuwbare
energie verplichting (6%) voor het volledige gezinsverbruik in ons land.
C-Power vraagt dat de overheid het kader creëert opdat de privé-sector deze
maatschappelijke doelstelling kan realiseren.
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