BEDESS
Verslag bestuursvergadering van 20-10-2014.
Hoofdthema : “als het licht uitgaat” .

Aanwezig : Patrick Backx, Jan Philippo en Adri Mathijssen(Mega Windy), Ludo Theuns, Toon Cools,
Dirk Vandeweyer, David Early, Piet Vanhaverbeke en Paul Schepens.
Verontschuldigd : Dominique Delcroix.
Naast het eerder rondgestuurde artikel (Wegwijs in energieschaarste) wordt verwezen naar de
website van de gemeente. Onder de hoofding “Alles over het afschakelplan” wordt een uitvoerige
en duidelijke informatie gegeven aangaande deze problematiek.
Wanneer de spanning wegvalt, leveren zowel de zonnepanelen alsook de windmolens geen stroom.
Het wel of niet afschakelen wordt beslist door de staatssecretaris op aangeven van Elia (beheerder
hoogspanning). Hierin is dus weinig op in te brengen.
Daarom wil de vergadering de noodzakelijkheid van een doorgedreven risicoanalyse benadrukken.
Het is in gegeven omstandigheid noodzakelijk dat ieder bedrijf (en ook privaat) een ernstig
onderzoek doet naar wat er allemaal kan gebeuren bij het wegvallen van de elektriciteit.
Maak eerst een opsomming van wat op elektriciteit werkt en stel dan de vraag : wat als…
Stel deze vragen zowel voor de productie als voor de administratie. En schuif deze opdracht niet voor
u uit.
De vergadering is er zich van bewust dat dit geen alledaagse opdracht is, hiervoor bestaan zelfs
specialisten. Daarom zullen de bedrijven Van den Berg Hout, Meubelen Theuns, Verwater , ACD en
ook een privaatverbruiker, op korte termijn zulk een risicoanalyse opstellen. Zij zullen hun analyse op
een ledenvergadering, begin november, voorleggen. Dit met de bedoeling om uit elkanders risicodenken te leren.
Ook wordt benadrukt dat men moet zorgen dat de veel- verbruikers totaal worden afgesloten, zodat
deze –bij heropstarten van het net - niet zouden zorgen voor een overlast. Aangewezen is ieder
verbruiker af te koppelen van het net ( of af te sluiten) zodat onbewaakt opstarten vermeden wordt.
Paul zal aan de burgemeester volgende vragen :
- Kunnen wij op de gemeente een specialist te zake aanspreken en kan deze worden uitgenodigd op
onze ledenvergadering ?
- Hoe zullen wij verwittigd worden bij afschakelen ? Kan dit ook via ons secretariaat ?
- Vermits de windmolens energie leveren zolang spanning op het net staat, is het dan niet
aangewezen de gemeenten met een windmolenpark zo lang mogelijk van elektriciteit te voorzien ?
Is lobbyen mogelijk ?

Addendum :
Antwoorden van de heer burgemeester :
-Bij de gemeente heeft men een werkgroep opgericht met de burgemeester als voorzitter. Als
aanspreekpunt wordt opgegeven : Ilse Penneman.
-Hoe iedereen verwittigen : dit wordt/werd besproken op de vergadering van 23 dezer. Hoogst
waarschijnlijk zal tevens via ons secretariaat worden gewerkt.
-Het afschakelplan is in handen van Elia. De burgemeesters hebben hierin geen inbreng.
-Door ons werd nog om extra toezicht gevraagd in de industriezone tijdens de afschakeling, omdat
dan de alarmen niet werken en de meeste gebouwen onbewoond zijn. Hierop werd ons verzekerd
dat bij de politie zal worden overgegaan op éénmanspatrouilles zodat meerdere patrouilles zullen
worden ingezet voor toezicht in risicogebieden, waaronder ook het industrieterrein.
Wie zal de schade betalen ?
Dit blijft tot nu toe een open vraag en zal waarschijnlijk leiden tot een juridisch kluwen. (zie
berichtgeving.)
Misschien , indien mogelijk in uw bedrijf, zijn verzette arbeidstijden een aanrader. De meeste
werknemers zullen waarschijnlijk graag thuis zijn wanneer het licht uitgaat.

