
Windpark E40: Informatievergaderingen

24 juni 2019 Bierbeek 26 juni 2019 Boutersem

25 juni 2019 Tienen 27 juni 2019 Hoegaarden



Agenda

1. Verwelkoming gemeente

2. Toelichting procedure Departement Omgeving

3. Toelichting aanvraag Storm & Elicio

4. Toelichting project-MER Sweco

5. Vragen



1. Verwelkoming gemeente



2. Toelichting procedure door

Departement Omgeving



▪ 16 mei 2019:  omgevingsvergunningsaanvraag 
ingediend digitaal via het omgevingsloket bij de 
vlaamse overheid

▪ 13 juni 2019: ontvankelijk en volledig verklaard

▪ 13 juni 2019: vraag van de vlaamse overheid aan de 
gemeenten Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden en 
Tienen om een openbaar onderzoek te organiseren
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Stand van zaken in de procedure



▪ 24 juni 2019 = startdatum van het openbaar onderzoek

▪ 23 juli 2019 = einddatum van het openbaar onderzoek
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Stand van zaken in de procedure



▪ informatievergaderingen (tijdens eerste 20 dagen):
➢ Bierbeek (gemeentehuis): 24 juni 2019

➢ Tienen (CC De kruisboog): 25 juni 2019

➢ Boutersem (buurthuis willebringen): 26 juni 2019

➢Hoegaarden (gemeentehuis): 27 juni

▪ de gemeente maakt het verslag op
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Stand van zaken in de procedure



▪ Op gemeentehuis:

• de aanvraag is enkel digitaal ter beschikking 

• de gemeente geeft technische bijstand

8

Inzage dossier (officieel)



▪ Op het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

▪ Op de website: http://windparke40.be/
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Inzage dossier (officieus)

http://www.omgevingsloket.be/
http://windparke40.be/


▪ Tot en met 23 juli 2019 kunnen bezwaren ingediend 
worden:

• ofwel via het omgevingsloket

• ofwel bij de gemeente (analoog/digitaal via email)
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Indienen bezwaarschriften



▪ ten laatste 2 augustus 2019 stelt de gemeente het verslag 
van de informatievergadering en de standpunten, 
opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het 
openbaar onderzoek ter beschikking van:

➢de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie 
(GOVC);

➢de afdeling, bevoegd voor veiligheids- en 
milieueffectrapportage (“cel MER”).
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vervolg van de procedure



▪ Ten laatste 18 juli 2019 brengt het college van 
burgemeester en schepenen advies uit aan de cel MER

▪ Geen advies CBS = geacht positief
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vervolg van de procedure (MER)



▪ De cel MER beslist voor 12 augustus 2019 (termijn van orde)

▪ De cel MER bezorgt deze beslissing oa. aan de aanvrager, CBS, adviesinstanties 
en GOVC

▪ Nadien is het dossier MER ter inzage bij de cel MER.

▪ Ook via: https://www.lne.be/mer-dossierdatabank

▪
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vervolg van de procedure (MER)

https://www.lne.be/mer-dossierdatabank


▪ Als de cel MER het MER-rapport afkeurt, dan wordt de 
vergunningsprocedure van rechtswege stopgezet.
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vervolg van de procedure (MER)



▪ Ten laatste zondag 4 augustus bezorgt het CBS een 
advies aan de GOVC waarin oa. besproken worden:

- de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de 
goede ruimtelijke ordening;
- de aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichting of activiteit op 
het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu;
- desgevallend, de voorwaarden die het college nuttig acht;
- desgevallend, een gemotiveerde beoordeling van de standpunten, 
opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar 
onderzoek.
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vervolg van de procedure: aanvraag: advies CBS



▪ GOVC brengt advies uit aan het bevoegde bestuur 
(= vlaamse regering, nu gedelegeerd naar de bevoegde minister van omgeving) 

▪ Tegen 12 september 2019 (termijn van orde)

▪ Aanwezigen op GOVC:
1° de voorzitter, met stemrecht;
2° de secretaris, zonder stemrecht;
3° deskundigen, met stemrecht;
4° het adviserend schepencollege met raadgevende stem;
5° de vertegenwoordigers van de adviesinstanties met stemrecht.
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vervolg van de procedure: aanvraag: advies GOVC



▪ Advies:

• 1° een gemotiveerde beoordeling van het aangevraagde  onder 
meer rekening houdend met :
a) de decretale beoordelingsgronden;
b) de verschillende uitgebrachte adviezen;

• 2° een gemotiveerde beoordeling van eventuele standpunten, 
opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het 
openbaar onderzoek;

• 3° in gunstig, een gemotiveerd voorstel van :
a) de duur van de omgevingsvergunning;
b) de voorwaarden en lasten.
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vervolg van de procedure: aanvraag: advies GOVC



▪ 11 oktober 2019 = uiterste beslissingsdatum van de 
Vlaamse Regering (mits delegatie: de Minister),

▪ zoniet stilzwijgend geweigerd
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vervolg van de procedure: aanvraag: beslissing



▪ Nadien mogelijk:

➔ raad voor vergunningsbetwistingen

➔ nadien: raad van state

▪ Procedures door oa: 

• aanvrager

• CBS

• elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die

rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen

kan ondervinden

• procesbekwame verenigingen
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vervolg van de procedure (na beslissing)



▪ Administratieve lus (door de administratie): 

ev. hernemen OO en beslissingstermijn + 60 dagen
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Tijdens de procedure: mogelijk:



▪ Wijzigingsverzoek (door de aanvrager) ingevolge: 
• uitgebrachte adviezen
• opmerkingen nav openbaar onderzoek

▪ Gevolg:

• Bevoegde overheid onderzoekt de aanvraag tot 
wijzigingsverzoek

• Indien akkoord en afhankelijk van de aard van het 
wijzigingsverzoek
- ofwel neemt beslissing
- ofwel nieuw openbaar onderzoek en beslissingsdatum + 

60 dagen 
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Tijdens de procedure: mogelijk:



▪ Op het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

▪ Op de website: http://windparke40.be/
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Inzage dossier (officieus)

http://www.omgevingsloket.be/
http://windparke40.be/
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Inzage dossier (officieus – via www.omgevingsloket.be )

http://www.omgevingsloket.be/
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Inzage dossier (officieus – via www.omgevingsloket.be )

http://www.omgevingsloket.be/
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Inzage dossier (officieus – via www.omgevingsloket.be )

“2019060298” of “naam gemeente”

http://www.omgevingsloket.be/
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Inzage dossier (officieus – via www.omgevingsloket.be )

http://www.omgevingsloket.be/


27/06/2019 │27

Inzage dossier (officieus – via www.omgevingsloket.be )

http://www.omgevingsloket.be/


27/06/2019 │28

Inzage dossier (officieus – via www.omgevingsloket.be )

http://www.omgevingsloket.be/


27/06/2019 │29

Inzage dossier (officieus – via www.omgevingsloket.be )

http://www.omgevingsloket.be/


27/06/2019 │30

Inzage dossier (officieus – via www.omgevingsloket.be )

http://www.omgevingsloket.be/


27/06/2019 │31

Inzage dossier (officieus – via www.omgevingsloket.be )

http://www.omgevingsloket.be/


27/06/2019 │32

Inzage dossier (officieus – via www.omgevingsloket.be )

http://www.omgevingsloket.be/


27/06/2019 │33

Inzage dossier (officieus – via www.omgevingsloket.be )

http://www.omgevingsloket.be/


27/06/2019 │34

Inzage dossier (officieus – via www.omgevingsloket.be )

http://www.omgevingsloket.be/


27/06/2019 │35

Inzage dossier (officieus – via www.omgevingsloket.be )

http://www.omgevingsloket.be/


27/06/2019 │36

Indienen bezwaarschrift via het omgevingsloket
www.omgevingsloket.be

http://www.omgevingsloket.be/


27/06/2019 │37

Indienen bezwaarschrift via het omgevingsloket
www.omgevingsloket.be

http://www.omgevingsloket.be/


27/06/2019 │38

Indienen bezwaarschrift via het omgevingsloket
www.omgevingsloket.be

http://www.omgevingsloket.be/


39

Inzage dossier (officieus – via windparke40.be )
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Inzage dossier (officieus – via windparke40.be )
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Inzage dossier (officieus – via windparke40.be )
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Inzage dossier (officieus – via windparke40.be )
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Inzage dossier (officieus – via windparke40.be )
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Inzage dossier (officieus – via windparke40.be )



▪ Informatie over procedure/informatie over het 
omgevingsloket 

▪ Informatie over de omgevingsvergunningsaanvraag

▪ Vragen
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Informatievergadering: Windproject E40 
(2019060298)



3. Toelichting aanvraag Storm & Elicio



Producent van hernieuwbare energie
actief op de internationale markt

ELICIO IS ACTIEF IN ELKE FASE VAN EEN PROJECT:

screening van mogelijke locaties
projectontwikkeling
engineering
financiering
constructie
operations
repowering



WINDENERGIE, EEN INDUSTRIËLE EXPERTISE

N.V.

BELGIË

77,26 MW

14,05 MW

Windenergieprojecten

FRANKRIJK

126,70 MW

Windenergieprojecten 

16 MW

SERVIË

50 MW

KENIA

90 MW

OFFSHORE

Windenergieprojecten

38,59 MW

227,93 MW 

Operationeel

In aanbouw

In ontwikkelingsfase



Wie is Storm?
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Storm is een Belgische windontwikkelaar, actief in België en Ierland

Storm ontwikkelt, bouwt en beheert haar windparken op een zo 

verantwoord mogelijke manier

• Open en vroegtijdige communicatie met alle stakeholders

• Participatie door omwonenden

• Participatie door lokale besturen



Windparken Storm

Aantal windturbines Vermogen operationele 

windturbines

Jaarlijkse 

energieproductie 

windturbines

Aantal huishoudens 

voorzien van groene 

energie door onze 

windturbines



Inplanting



16 4,5 MW 150 m 131 m

114.000 MWh 41.100

Groene energieproductie

= ca. 8,3% van aantal inwoners 
Vlaams Brabant of +100% van 
inwoners Bierbeek, Boutersem, 
Tienen en Hoegaarden.



2014: Samenwerking Storm – Elicio voor Windpark E40

Gezamenlijke ontwikkeling zone langs E40 van Haasrode tot Hoegaarden

Volgens visie op gehele projectgebied 

Vroege en brede inspraak

2014 – initieel inplantingsplan
30 windturbines 150m tiphoogte

Informatiemarkten in alle betrokken gemeentes en inspraak omwonenden

2015 – aangepast inplantingsplan
19 windturbines 150m/200m tiphoogte

2018 – Definitief inplantingsplan

16 windturbines 150m tiphoogte (schrapping 3WTs thv Oorbeek)

2018 - Project-MER (voorlopig goedgekeurd op 20/12/2016)

Jan. 2019 – Vrijblijvende informatiemarkten

In 4 gemeentes op 21, 22, 23 en 24 januari

15 mei 2019 – Indiening omgevingsvergunning

24 juni – 23 juli – Openbaar Onderzoek

Historiek Windpark E40



Lusten

- Groene energie

- Lokale tewerkstelling in Europa, België en Vlaanderen tijdens ontwikkeling, bouw & exploitatie

- Geen buitenlandse energie-afhankelijkheid

- Geen brandstofrisico

- Geen radioactief afval

- Geen uitstoot van CO2 of fijn stof

- Goedkoopste vorm van energieproductie

ondersteuning €7/MWh voor windturbines + 3 MW vanaf 2020

Lusten & lasten windturbines



Lasten

- Variabele productie ifv van windsnelheid

- Uitgebreid vooroverleg sedert 2014

- Mogelijke impact op landschap-> 14 windturbines geschrapt t.o.v. oorspronkelijk inplantingsplan

-> Dichtstbijzijnde (niet-betrokken) woning: 335m

-> Dichtstbijzijnde woonzone: 485m

- Mogelijke impact geluid -> beperkt tot 39dB(A) voor woonzones en 43dB(A) voor individuele 

woningen

- Mogelijke impact slagschaduw -> max. 8h/jaar én 30min/dag

- Mogelijke impact vogels en vleermuizen 

- Mogelijke impact op landbouw -> zeer beperkte impact op landbouwareaal en inplanting 

toegangswegen/werkvlakken/cabines/kabels afgestemd met dep. Landbouw & visserij

Lusten & lasten windturbines



3 mogelijkheden om te participeren

• Participatie voor omwonenden via Storm CVBA

• Participatie via Elicio via lokale coöperatieve volgens ICA-

principe

• Rechtstreekse participatie door gemeentebesturen via 

intercommunales

-> Aparte informatievergaderingen na vergunning

Participatie



4. Toelichting project-MER Sweco



WINDTURBINEPROJECT LANGSHEEN DE 

E40 TE BIERBEEK, BOUTERSEM, TIENEN 

EN HOEGAARDEN

PROJECT-MER
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24 juni 2019



- Geluid

- Mens: ruimtelijke aspecten & gezondheid

- geluid

- slagschaduw

- veiligheid

- ruimtegebruik

- Landschap, erfgoed & archeologie

- Biodiversiteit -> vogels & vleermuizen

- Overige disciplines: bodem, water, 

Disciplines project-MER



Geluid



Slagschaduw



Visualisaties



Landschap - Visualisaties



Visualisaties



Visualisaties



Visualisaties



Milderende maatregelen:

▪ Inplanting

• Geen turbines thv hoofdtrekroute + barrièrewerking beperken tot max 1/3 van de breedte 

van de corridor

▪ Tijdens aanlegfase

• Werken starten vóór broedseizoen

• Cluster B en C : geen werken in 2e helft augustus (trekvogels)

▪ Tijdens exploitatie

• Nieuwe akkerpercelen inrichten als broed- en foerageergebied 

(ca. 25 ha)

• Stilstand bij 2 windturbines (N-03 & Z-02) tijdens voor vleermuizen gevoelige periodes

Conclusie: geen signifante effecten + positief advies van Agentschap voor Natuur & Bos

Biodiversiteit



- Geluid -> strenge Vlarem-norm overal gerespecteerd dmv reducties tijdens nacht

- Mens: ruimtelijke aspecten & gezondheid

- geluid

- slagschaduw -> strenge Vlarem-norm overal gerespecteerd mbv stilstandmodule

- veiligheid -> veiligheidsstudie: geen significante impact

- ruimtegebruik -> zeer beperkte impact op landbouwareaal en inplanting

toegangswegen/werkvlakken/cabines/kabels afgestemd met dep. Landbouw & visserij

- Landschap, erfgoed & archeologie 

- Clustering, parallel aan bestaande infrastructuren

- Visuele invloed het grootst op plateaus, open landbouwgebied

- Biodiversiteit -> geen significante impact

- Overige disciplines: bodem, water, -> geen significante impact

Conclusies project-MER





5. Vragen



Praktisch

- Micro in de zaal

- Start met naam en woonplaats 

- Vragen en antwoorden worden genoteerd in verslag door gemeente

Vragen



Bedankt voor jullie aandacht
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