
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN 

AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING 
 
Het stadsbestuur van Herentals deelt mee dat door EDF Luminus NV – Markiesstraat 1 - 1000 Brussel, een 

aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij de dienst Omgevingsvergunningen in Antwerpen voor 

de exploitatie van 2 windturbines. 

 

De aanvraag situeert zich in Herentals, te Hoevereveld z/n met als kadastrale ligging afdeling 2, sectie D, perceel 

1010, 1012, 1013 en 1014, afdeling 3, sectie A, percelen 382, 400B, 400C, 401, 410, 411A, 414A, 415B en 415/2A. 

 

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 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: 

� de plaatsing van twee windturbines, inclusief de funderingen; 

� de klantencabines voor de levering en opname van elektriciteit aan het openbare net; 

� de aanleg van tijdelijke toegangswegen noodzakelijk voor het bereiken van de windturbines in het kader 

van de bouw en constructie van de windturbines, de cabines en de aanleg van kabels; 

� de aanleg van permanente toegangswegen noodzakelijk voor het bereiken van de windturbines in het 

kader van de bouw, constructie en exploitatie van de windturbines, de cabines en de aanleg van kabels; 

� de aanleg van ondergrondse kabels voor de levering van de geproduceerde energie aan het openbare net; 

� de aanleg van de tijdelijke werkplatformen, noodzakelijk voor de bouw en constructie van de 

windturbines; 

� de aanleg van de permanente werkplatformen, noodzakelijk voor de bouw en constructie van de 

windturbines; 

� werfinrichtingen zoals tijdelijke toiletten en tijdelijke werfcabines. 

 

De aanvraag betreft het exploiteren van een windturbinepark, omvattend: 

� 2 transformatoren van elk 4.000 kVA (12.2.2); 

� 2 windturbines van elk 3,6 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 29 januari 2018 tot en met 27 februari 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, via mail (info@herentals.be) of via het 

omgevingsloket: www.omgevingsloket.be. (ref. OMV_2017009521 vermelden aub) 

De basisgegevens van de aanvraag kan u raadplegen op het omgevingsloket: 

www.omgevingsloket.be/publiek/?openbaaronderzoek. U vindt nog informatie op 

www.herentals.be/openbaar-onderzoek – klik op 'omgevingsvergunning'. 

Opgelet! Voor inzage van het dossier op de dienst omgeving 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 OMV_2017009521 te vermelden. U kan ook telefonisch een afspraak 

maken op het nummer 014-28 50 50 (enkel in de voormiddag). 


