HALVE REGIO KAN ZONDER STROOM
VALLEN

Minister van Binnenlandse Zaken Melchior Wathelet heeft gisteren de finale kaart bekend
gemaakt, met gemeenten en elektriciteitscabines die deze winter afgeschakeld zullen worden
bij mogelijke stroomtekorten. Zowat de helft van de gemeenten in onze regio zitten in de
gevarenzone. De burgemeesters reageren boos en willen niet de dupe zijn van wat zij het
falend energiebeleid van de hogere overheid noemen.
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De gemeenten Aalter, Knesselare, Maldegem, Zomergem en Zelzate moeten zich de grootste
zorgen maken, want zij vallen bij een stroomtekort in de zone waar de afschakeling het eerst
zal gebeuren. In Nevele gaat het enkel om delen van Hansbeke en Poesele. Deinze, Assenede
en Evergem zijn niet helemaal uit de gevarenzone, maar zullen pas gevolgen hebben wanneer
het stroomtekort nog veel groter wordt dan nu gevreesd wordt. Bij de andere gemeenten in
onze regio, waaronder de Meetjeslandse hoofdstad Eeklo, is er niet echt een gevaar voor
afkoppeling van de stroom.
Provinciegouverneur Jan Briers wil nu van elke 'gevarengemeente' zo snel mogelijk weten
welke belangrijke bedrijven of welke zones toch gevrijwaard moeten blijven en zeker niet
zonder stroom mogen vallen. "Geen enkel stadscentrum zal zonder stroom komen te zitten",
zegt gouverneur Jan Briers. "We hebben er voor gekozen om het centrum van elk Oost-

Vlaamse stad niet in het schakelprogramma te stoppen. Ook industriegebieden blijven
gevrijwaard. Daar staat dan weer tegenover dat de rand van steden wel een reële kans hebben
om zonder stroom te vallen. Dat is dan voor een periode van 2 tot 4 uur, waarna een volgende
stroomcabine uitgeschakeld wordt in een andere wijk. Iedereen zal ruim op voorhand weten
wanneer de stroom uitgaat."
De komende maand zal gouverneur Briers bij alle Oost-Vlaamse burgemeesters nagaan welke
gebouwen zeker garanties moeten hebben op stroom. "Elia kan er voor zorgen dat belangrijke
instanties alsnog binnen het kwartier na de uitschakeling alsnog stroom krijgen. Het gaat dan
om 10 procent van het in totaal uitgeschakelde hoeveelheid energie. We denken dan aan
belangrijke bedrijven of ziekenhuizen. De burgemeesters moeten laten weten welke
gebouwen gevrijwaard moeten worden", zegt Briers.

Extra veiligheidsraad
Die burgemeesters reageerden gisteren vooral kwaad. "Voor Zomergem zullen 25 van de 82
cabines in zone zes afgeschakeld worden", zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). "Op
11 september houden we hier alvast een extra veiligheidsraad om het dossier te bespreken. Ik
vind het erg dat wij de dupe worden van een falend energiebeleid van de hogere overheid.
Zomergem heeft twee grote aardgasleidingen, twee biogascentrales, hoogspanningslijnen en
een hoogspanningsstation. We hebben dus zowat alle mogelijk lasten van de energiemarkt op
ons grondgebied, maar wij zijn wel de eersten die zullen afgeschakeld worden? Trouwens:
vooral de centra vrijwaren en de rand van de gemeenten zonder stroom zetten, is ook geen
oplossing. Daar zitten landbouwbedrijven die voor mij minstens even belangrijk zijn."

Windmolens
Ook Patrick Hoste (CD&V) van Aalter reageerde gisteren boos. "Waar zijn we eigenlijk mee
bezig?", vroeg de man zich af. "Wij hebben in Aalter biogascentrales, zonnepanelen en een
noodcentrale waarmee we drie keer de stroom kunnen produceren die in Aalter nodig is. En
dan nog zouden ze ons afkoppelen? Er werd in het verleden veel gelachen met het
energiebeleid dat we in Aalter voeren. Omdat wij geen windmolens willen, zouden wij
blijkbaar geen goede visie hebben. Maar waar staan ze nu met hun windmolens? Blijkbaar is
dat ook niet de oplossing!"

Noodgeneratoren
Burgemeester Frank Bruggeman is teleurgesteld. "Ik had gezien de dichte bevolkingsgraad in
onze gemeente en het grote aantal bedrijven op ons grondgebied verwacht dat we niet bij de
eersten zouden zijn. Als ik zie dat de steden ontzien worden, stel ik me toch vragen. Gelukkig
hebben we al heel wat gesprekken achter de rug voor het inzetten van eventuele
noodgeneratoren. Ook de bedrijven op ons grondgebied zijn daar trouwens volop mee bezig",
zegt Bruggeman
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