VR 2018 1910 DOC.1177/1

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

- Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van
het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, wat betreft de
vaststelling van de startdatum en verlenging van een civiele
noodsituatie bij dreigend energietekort
- Definitieve goedkeuring

1. SITUERING EN INHOUD VAN HET ONTWERP
Via het decreet van 17 oktober 2018 houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van
civiele noodsituatie is voorzien dat in geval de federale minister, bevoegd voor het energiebeleid, de Vlaamse
Regering in kennis stelt van een dreigend stroomtekort de Regering binnen een termijn van 5 dagen moet
beslissen over de vaststelling van de startdatum van de termijn van 120 dagen, eenmalig verlengbaar met 60
dagen, waarbinnen een uitzonderingsregeling van kracht wordt met betrekking tot de
omgevingsvergunningsplicht.
Deze afwijkingsregeling geldt alleen voor installaties voor de productie van elektriciteit met een totaal
vermogen van meer dan 1 MW per site, die aantakken op het elektriciteitsdistributienet, vermeld in artikel 1.1.3,
32°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, een gesloten distributienet, vermeld in artikel 1.1.3, 56°/2, van het
Energiedecreet van 8 mei 2009, het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit, vermeld in artikel 1.1.3, 100°, van het
Energiedecreet van 8 mei 2009, het transmissienet, vermeld in artikel 1.1.3, 125°, van het Energiedecreet van 8
mei 2009, of een gesloten industrieel net, vermeld in artikel 2, 41°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de
organisatie van de elektriciteitsmarkt, en waarbij enerzijds de handelingen of exploitatie niet plaatsvinden in
ruimtelijk kwetsbaar gebied, vermeld in artikel 1.1.2, 10°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en
anderzijds de algemene en sectorale milieuvoorwaarden, verplichtingen en de toepassingsregels ervan, bepaald
bij of krachtens het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, worden
nageleefd.
In zo een civiele noodsituatie is het echter belangrijk dat kort op de bal kan worden gespeeld en is het derhalve
noodzakelijk dat deze beslissingsbevoegdheid verder wordt gedelegeerd aan één minister.
Om te vermijden dat rechtsonzekerheid ontstaat over de regelmatigheid van dergelijke beslissingen wordt dan
ook best een expliciete delegatiebepaling ingeschreven in het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014.
Het nieuwe artikel 13/5 machtigt de Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, om te beslissen over de
startdatum en de verlenging van de civiele noodsituatie, als vermeld in artikel 4, eerste lid, 2° en 3° van het
decreet van 17 oktober 2018 houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele
noodsituatie.
Aangezien de federale minister, bevoegd voor het energiebeleid, reeds op 17 oktober 2018 het in artikel 4, eerste
lid, 1° van het decreet van 17 oktober 2018 bedoelde schrijven bezorgde is er een hoogdringendheid om de
bepalingen van dat decreet uit te voeren.
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2. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
a) Het voorliggend ontwerp heeft geen reglementair karakter en moet dus niet voorgelegd worden aan de Raad
van State met toepassing van art. 3, §1, eerste lid, RvSt-wet (zie o.m. het advies van de algemene vergadering
van de afdeling wetgeving van de Raad van State 42.540/AV van 8 oktober 2007).
b) Gelet op het dringend karakter van het voorliggende ontwerp, is met toepassing van punt 305, eerste alinea,
van de Omzendbrief Wetgevingstechniek VR 2014/4, geen wetgevingstechnisch- en taalkundig advies vereist.
Aangezien het voorliggende ontwerp van besluit betrekking heeft op de autoregulering van de overheid, is geen
reguleringsimpact analyse nodig. Het voorstel heeft geen impact op administratieve lasten

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE OVERHEID
Het ontwerp van besluit heeft geen impact op de begroting van Vlaamse overheid.
De Inspectie van Financiën gaf gunstig advies op 18 oktober 2018 en bevestigt dat het voorstel de ontvangsten
en uitgaven van de Vlaamse overheid niet beïnvloedt.
Bijgevolg is, gelet op artikel 6, §5, van het BVR van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole
en –opmaak, het akkoord van de minister, bevoegd voor de begroting niet vereist.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Het ontwerp van besluit heeft geen impact op de lokale besturen.

5. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE PERSONEELSBUDGETTEN VAN
DE VLAAMSE OVERHEID

Het ontwerp van besluit heeft geen impact op het personeelskader en de personeelsbudgetten van de Vlaamse
overheid.

6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist:
1° haar definitieve goedkeuring te hechten aan het bijgaande ontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, wat betreft de vaststelling van de
startdatum en verlenging van een civiele noodsituatie bij dreigend energietekort, zoals opgenomen als
bijlage 1.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
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Bijlagen:
- het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, wat
betreft de vaststelling van de startdatum en verlenging van een civiele noodsituatie bij dreigend
energietekort (bijlage 1);
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