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1-2. Het klopt dat op 18 november de Vlaamse Regering heeft gekozen voor de doorstart 

van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Ventilus. Alle geraadpleegde 

erkende experten zijn het erover eens dat de plandoelstellingen opgenomen in de 

startbeslissing van 29 maart 2019 van Ventilus niet robuust gerealiseerd kunnen 

worden in een ondergrondse gelijkstroomverbinding, omdat die technologie nog niet 

voldoende ontwikkeld is voor de inlussing van Ventilus en Stevin. Een dergelijke keuze 

zou daarom kunnen leiden tot stroomuitval met grote maatschappelijke en 

economische schade. Het rapport van professor Westermann bevestigde deze stelling 

opnieuw. Ook vanuit geografisch perspectief is de versterking van het West-Vlaamse 

hoogspanningsnet de meest logische keuze door de ligging aan de kust waar veel 

elektriciteitsproductie wordt verwacht.  

 

Het planteam rondde intussen de scopingnota af die de afgebakende redelijke 

varianten omvat. Deze werd intussen ook gepubliceerd op de website van het 

Departement Omgeving. In een volgende stap zal het planteam een voorkeurstracé 

voorstellen aan de Vlaamse Regering op basis van de effectenstudies (MER), de 

maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) en het ruimtelijk veiligheidsrapport 

(RVR). Vervolgens wordt dit vertaald in een GRUP. We hebben dus nog een verdere 

procedurele weg te gaan.  

 

De kost zal afhankelijk zijn van het uiteindelijke traject dat door de Vlaamse Regering 

zal worden beslist. Het is op dit moment nog te vroeg om een inschatting te maken 

van de totale kost.  

 

3. Ik zie op dit moment geen reden om aan een versoepeling van het vergunningenbeleid 

te denken. We gaan een tracé bepalen op basis van onderzoek en ik hoop hiervoor 

een draagvlak te vinden. De GRUP procedure moet nu eerst worden verdergezet. 

Daarna volgt pas het vergunningentraject.  

 

4. De federale overheid heeft een visie uitgebouwd en deze vertaald in het federaal 

ontwikkelingsplan. We nemen als Vlaamse Regering onze verantwoordelijkheid op 

waar nodig. Windmolens op zee behoren niet tot onze bevoegdheid. 


