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Agenda van de vergadering :
- Toelichting Colruyt project windturbines
- Varia.

Zusterbedrijf Eoly, de groene energieproducent van de Colruyt Group, heeft concrete
plannen om aan de Heyselstraat in Sint-Pieters-Kapelle vlakbij de grens met Edingen drie
windturbines te bouwen. Ze diende hiervoor op 26 januari 2017 een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 in bij de Provincie Vlaams-Brabant.
Tijdens de pré-aanvraag fase besliste het bestuur om de milieuraad te informeren over het
voorgestelde project onder de vorm van een toelichting door Eoly .
De voorzitter van de MAR kreeg ook de vraag van het actiecomité Komitee solidair of zij
aanwezig kunnen zijn op deze toelichting.

Rekeninghoudend met artikel 31 van de statuten en het huishoudelijk reglement van de MAR
dat stelt dat : “De vergaderingen van het Bestuur zijn in principe gesloten tenzij het Bestuur
anders wil om eventueel externe experten uit te nodigen“, werd aan de aanwezige leden van
de MAR gevraagd of twee personen van de actiegroep aanwezig mochten zijn bij de
projectvoorstelling door Eoly. Gezien niemand een bezwaar uitte werden Dhr. en Mevr. De
Padt – Anckaert van het Komitee solidair toegelaten tot de vergadering.
In bijlage vindt u de presentatie van EOLY op de vergadering van de MAR van 6 februari.
Na deze presentatie was er de mogelijkheid van vraagstelling aan Eoly.
Vragen :
Worden de turbines ’s nachts verlicht ?
Windturbines met een tiphoogte van 150 meter of meer worden voorzien van zogenaamde
obstakelmarkering (bakenverlichting). Dit bestaat uit een wit (bij dag) en rood (bij nacht) licht.
Het doel van dit licht is om piloten alert te maken op de aanwezigheid van de windturbine.
Voor de vooropgestelde inplantingen zou dit blijkbaar niet nodig zijn.
Compensatiefonds – omgevingsfonds.
De projectontwikkelaar stort per jaar per windturbine een bedrag in het fonds.
Het fonds zal aangewend worden om projecten en investeringen te financieren die de
leefomgeving van de burgers rond de windturbines kwalitatief verbeteren en het landschap
verfraaien.
Wat indien blijkt dat er toch geluidsoverlast is voor de omwonenden na de ingebruikname
van de WT’s ?
Na de ingebruikname zullen gedurende een langere periode geluidsmetingen uitgevoerd
worden om eventuele overschrijdingen van de normen vast te stellen. Indien blijkt dat de
normen niet gerespecteerd worden zullen de turbines op gereduceerde modus ingesteld
worden.
Na deze toelichting verlieten de vertegenwoordigers van Eoly en de vertegenwoordigers van
Komitee Solidair de vergadering.
Gezien de milieuvergunningsaanvraag, ingediend op 26 januari 2017 bij de provincie, nog
niet werd doorgestuurd naar de gemeentediensten, kan de effectieve aanvraag nog niet
worden ingekeken en beoordeeld.
Het bestuur vraagt aan de milieuadviesraad een advies te formuleren binnen de termijn van
het openbaar onderzoek. Tijdens het openbaar onderzoek zal nog een informatievergadering georganiseerd worden. Deze informatievergadering is openbaar.
Tijdens de vergadering werden reeds volgende vragen/opmerkingen door leden van de MAR
geformuleerd :
- Waarom wordt één van de drie WT’s op minder dan 300 m van een woning ingepland ?
- Wat met de (visuele ) impact die ingrijpend zal zijn voor de hele buurt ?
- Wat met de negatieve effecten (geluidsoverlast, slagschaduw, …) voor de omwoners ?
- Is er een berekende waardevermindering van de woningen ?
- Is er impact op de woningen gelegen in Edingen (wat met de strengere normen in Wallonië)
- Inschatting van de gevolgen van de landschapsschade, schade aan fauna en flora.
- Waarom turbines met tiphoogte 200 m hoog? (hoger = minder geluidshinder ? )
- Waar bevinden zich de toegangswegen tot de turbines ? (tijdens en na de opbouwwerken)
- Wat na 20 jaar ? Worden de turbines afgebroken ? Worden de funderingen verwijderd ?
- Waarom 3 WT bouwen indien 2 turbines voldoende zijn om het elektriciteitsverbruik van de
inwoners van Herne op te wekken ?
- Zullen andere projecten (van andere projectontwikkelaars) volgen ?

- Moet er een beleidskader voor Herne opgemaakt worden ?
- Waar kunnen WT’s wel ingeplant worden ( energiekansenkaart - Energieatlas) ?
Het bestuur vraagt aan de milieuadviesraad een beredeneerd advies te formuleren binnen
de termijn van het openbaar onderzoek (datum zal zodra gekend bekendgemaakt worden).
Tijdens het openbaar onderzoek zal nog een informatievergadering georganiseerd worden.
Deze informatievergadering is openbaar.
Op maandag 13 februari 2017 plant Eoly zelf ook een informatievergadering voor het publiek
in het Dominicanessenklooster in Herne.
De voorzitter vraagt aan de leden van de MAR om deze openbare informatievergaderingen
ook bij te wonen om zich verder te informeren over dit project van energietransitie onder de
vorm van de inplanting van 3 WT aan de Heyselstraat te Sint-Pieters-Kapelle.

Bijlage doorgestuurd via wetransfer : Presentatie van EOLY op de vergadering van de MAR
van 6 februari 2017.

