BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN
AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING
Het stadsbestuur van Herentals deelt mee dat door Electrabel nv, Simon Bolivarlaan 34 – 1000
Brussel, een omgevingsvergunning is ingediend bij de dienst Omgevingsvergunningen in
Antwerpen voor het bouwen en exploiteren van 3 windturbines.
De aanvraag situeert zich te Herentals te Plassendonk langs de E313 met als kadastrale ligging
afdeling 3, sectie A, perceel 496/B, 510 en 371.
De aanvraag bevat volgende projecten volgens de provinciale gesloten lijst:
6° aanvragen met betrekking tot installaties voor het opwekken van elektriciteit door
windenergie tot en met vier windturbines per aanvraag, met een vermogen per windturbine
van meer dan 1.500 kW, buiten de grenzen van de zeehavens van Oostende, Zeebrugge,
Gent en Antwerpen, zoals afgebakend in een ruimtelijk uitvoeringsplan
Rubricering volgens aanvrager: 6;
De aanvraag bevat volgende stedenbouwkundige handelingen:
het bouwen van 3 windturbines inclusief verhardingen en toegangswegen
De aanvraag betreft het exploiteren van een windturbinepark, omvattende:
3 transformatoren van elk 6.500 kVA (12.2.2);
3 windturbines van elk 5 MW (20.1.6.1.c);
Rubricering volgens aanvrager: 12.2.2 - 20.1.6.1.c;
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie van de
provincie Antwerpen. Hierbij kan u terecht voor meer info: www.provincieantwerpen.be.
De aanvraag ligt van 22 december 2017 tot en met 21 januari 2018 ter inzage bij de
gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag
worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het
omgevingsloket: www.omgevingsloket.be .
Opgelet! Voor inzage van het dossier moet vooraf een afspraak worden gemaakt. Dit kan op
de website www.herentals.be/openbaar-onderzoek, klik vervolgens op 'maak een afspraak –
openbaar onderzoek omgeving'. Gelieve bij 'opmerking' uitdrukkelijk het dossiernummer
OMGP_20170156 te vermelden. U kan ook telefonisch een afspraak maken op het nummer
014-28 50 50 (enkel in de voormiddag).

