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Groene energie

Antwerpse zakenman
Tony Gram vrijuit
in fraudezaak
b De steenrijke zakenman Tony
Gram (74) uit Brasschaat is vrijgesproken van vermeende miljoenenfraude bij een bouwproject in
Elsene. Hij moet geen 250.000 euro boete betalen én ontloopt een
jaar cel met uitstel. Volgens het
Openbaar Ministerie had de voormalige Kipling-baas tussen 2004
en 2007 twee miljoen euro te veel
gefactureerd. Hij zou belastingen
hebben ontdoken om de boekhouding van zijn bedrijven op te
smukken. Gram ontkende. Hij
stelde dat renovatiewerken duurder waren uitgevallen. De rechter
gaf de zakenman gelijk. (jbs)

“Stop met protesteren
tegen windmolens”
Minister-president
doet oproep
bij aftrap bouw
19 windturbines
in Antwerps
havengebied

2 op de 3 jongeren
heeft geen enkele
allochtone vriend
b Onze samenleving wordt steeds
diverser, bijna één op vijf Vlamingen is vandaag van buitenlandse
origine. Maar dat blijkt niet uit de
vriendschappen die jongeren sluiten. Ze blijken toch vooral hun
vrienden te kiezen uit hun eigen
leefwereld. Twee op de drie Vlamingen tussen 18 en 34 jaar telt
immers geen allochtonen onder
zijn vrienden. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de grootschalige jongerenenquête ‘Generation
What?’ van de openbare omroep.
Opmerkelijk: 16- en 17-jarigen
hebben al 5 tot 9% meer allochtone vrienden. (jvde)

S

top met het protesteren
tegen windmolens. We
hebben deze
hernieuwbare energie
nodig.” Dat zei Vlaams
ministerpresident Geert
Bourgeois (NVA) donderdag
in Antwerpen, waar het
startschot werd gegeven voor
de bouw van het grootste
windmolenpark van België
aan land. In de haven komen
negentien windturbines.
b In

de Antwerpse haven op de
rechteroever van de Schelde worden de komende twee jaar negentien windturbines gebouwd. Die
hebben elk een vermogen van
drie megawatt en zullen tegen
eind 2017 voldoende stroom produceren voor 40.000 gezinnen.
Het gaat om een investering van
110 miljoen euro.
Het project wordt gerealiseerd
door Vleemo. Dat is een samenwerking tussen de Vlaamse energiebedrijven Aspiravi en Polders
Investeringsfonds.
1 op de 4 Vlamingen
Op dit moment halen ongeveer
een half miljoen gezinnen hun
energie uit windturbines. “Dat is
mooi, maar we moeten beter kunnen. Volgens Europa kan in 2030
een op de vier Vlamingen gebruikmaken van hernieuwbare
energie. Dat is een ambitieuze
doelstelling, maar niet onmoge-

Geert Bourgeois (midden) geeft, samen met mensen van energiebedrijf Vleemo, het start
schot voor de bouw van negentien windturbines in de Antwerpse haven. FOTO DIRK KERSTENS
GEERT BOURGEOIS
Vlaams ministerpresident (NVA)

“Windmolens maken
deel uit van het
landschap zoals
graanmolens in de
middeleeuwen.”
lijk. Als we dat doel willen bereiken, zullen we nog flink moeten
investeren”, zegt Bourgeois.
De bouw van windturbines is in
Vlaanderen één van de belangrijkste manieren om hernieuwbare energie te produceren en de
klimaatdoelstellingen te behalen.
Daarvoor zijn niet alle locaties geschikt. Vlaanderen heeft relatief
weinig reliëf en niet ieder deel
van het land heeft voldoende
wind om een turbine rendabel te

maken. Hetzelfde geldt voor het
winnen van energie uit zon. Ook
daarvoor is Vlaanderen niet de
meest ideale plaats wegens te
weinig zonuren.
Geen geluidsoverlast
De minister-president deed
daarom een oproep om het protest tegen windmolens te staken.
“Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om zo veel mogelijk over te schakelen op hernieuwbare energie. Door protest
aan te tekenen tegen de bouw ervan lopen we alleen maar vertraging op”, zegt Bourgeois.
Al zegt de minister-president wel
dat er bij de bouw van windmolens rekening moet gehouden
worden met de omgeving. “We
gaan geen windmolens bouwen
op plekken waar ze geluidsoverlast voor de omwonenden veroor-

zaken. Verder maken
windmolens gewoon
deel uit van ons landschap, zoals graanmolens dat waren in de
middeleeuwen.”
De voorzitter van
Vleemo, Francis Van
Mechelen, wijst erop
dat het niet altijd eenvoudig is om milieuvergunningen te krijgen voor windturbines. “Er moet met heel
veel zaken rekening
gehouden worden.
Ook in havengebied.
Maar ik hoop dat de
overheid ons zal helpen om de klimaatdoelstellingen te bereiken.”
PATRICK
VAN DE PERRE

Vangst groter dan in 2013 en 2014 samen

b Slechts 200 kilogram van alle cocaïne die
de opsporingsdienst van de douane in
2015 onderschepte, werd niet in de haven
van Antwerpen aangetroffen. Maar liefst
15,7 ton van het witte poeder werd uit containers in de haven gevist. Drugs met een
straatwaarde van om en bij de 785 miljoen
euro. De overige 200 kilo’s kwamen vooral
binnen via de luchthaven van Zaventem,
waar wekelijks wel koeriers betrapt wor-

den. “Het gaat daar natuurlijk om kleinere
hoeveelheden”, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. Die komen
binnen met passagiers vanuit Zuid- en Midden-Amerika, voornamelijk via de vluchten
vanuit het Dominicaanse Punta Cana.
Schommelt elk jaar
De vangst van 2015 is groter dan in die
van 2013 en 2014 bij elkaar. Het recordjaar
2012 blijft nog onovertroffen, toen werd
zo’n 17,5 ton onderschept. “De vangsten
fluctueren elk jaar”, zegt Adyns. “Of dat
aan efficiëntere controles ligt of aan
het feit dat er meer ingevoerd wordt,
is moeilijk te zeggen.” Wel is het zo
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b Ook CD&V wil nu dat er een parlementaire onderzoekscommissie
komt rond het Optima-dossier.
Dat zei Kamerfractieleider Servais
Verherstraeten in Villa Politica op
Eén. Kamerlid Peter Vanvelthoven
(sp.a) diende al een voorstel in
om een onderzoekscommissie op
te richten rond de werking van de
financiële toezichthouders en de
Bijzondere
Belastinginspectie.
N-VA steunde het voorstel
meteen, maar meende dat die opdracht slechts het “minimum minimorum” mag zijn. Ook Open
Vld vindt dat het takenpakket best
wat breder mag gaan. (blg)

dat het bij de meeste onderscheppingen al
snel over enkele honderden kilo’s gaat. Een
paar extra vangsten kunnen dus al snel een
groot verschil maken.

15 ton coke onderschept
in haven vorig jaar
De opsporingsbrigade van de douane
heeft in 2015 maar liefst 15,7 ton
cocaïne onderschept in de Antwerpse
haven. Dat is meer dan ze in 2013 en
2014 samen kon onderscheppen.

Ook CD&V wil
commissie rond
Optima-dossier
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In fruit, banden en auto’s
Met haar scanners en door het analyseren
van manifesten (goederenlijsten) slaagt de
douane erin om geregeld honderden kilo’s
te vinden. “Die zitten nooit los in een container”, aldus Adyns. “Ze zitten verstopt in
fruit, autobanden of auto’s. Kleinere hoeveelheden staan klaar in sporttassen achter
de deur van de container.”
In 2014 nam de douane in Antwerpen een
nieuwe mobiele scanner – de zogenaamde
backscatter – in gebruikt. “In 2016 krijgen
de vaste scanners op de linker- en rechteroever een upgrade”, legt Adyns uit. “Zij zijn
nu verouderd.”
Zeggen dat het onderscheppen van drugs
dé absolute prioriteit is voor de douane,
zou fout zijn. “Het is een van onze prioriteiten”, zegt Adyns. “Naast namaak, illegale sigaretten, wapens, smokkelwaar, enzovoort.” (sare)

