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Bouw en exploitatie van twee windturbines in Tongeren (EDF Luminus)
Heersterveldweg 19, Heersterveldweg 21 te 3700 Tongeren
Afdeling 73046, sectie A, perceel 137G, 546E, 90G

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van EDF Luminus, Markiesstraat 1 te 1000 Brussel, werd verleend door Provincie Limburg.
Het betreft een aanvraag voor bouw en exploitatie van twee windturbines in tongeren (edf luminus).
De omgevingsvergunning omvat: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.
Rubrieknummer
53.2.2°a)

20.1.6.1°c)

12.2.2°

Omschrijving
Bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en nietverontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch
noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de
aanleg van openbare nutsvoorzieningen, gelegen in een ander gebied dan de
gebieden, vermeld in punt 1, met een netto opgepompt debiet van maximaal
30.000 m3 per jaar:
- Maximaal 11 500 m³/jaar per windturbine - totaal 23 000 m³/jaar;
Inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie
met een elektrisch vermogen van meer dan 1500 kW:
- 2 windturbines met een individueel vermogen van 3 400 kW – totaal 6
800 kW;
Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer
dan 1.000 kVA:
- 2 transformatoren met een individueel vermogen van maximaal 3 950 kVA
– totaal 7 900 kVA;

Klasse
3

1

2

gelegen te 3700 Tongeren, Heersterveldweg 19 - 21, kadastraal gekend Afdeling 73046, sectie A, perceel 137G, 546 E en 90G.
De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst (milieudienst), op volgend adres: Maastrichterstraat 10 te 3700 Tongeren, tot 30 dagen te tellen
vanaf de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.
Dit alle op ma-do van 09.00 – 12.00 u en 13.00 – 17.00 u en donderdag tot 18.30u en vrijdag van 09.00 – 12.00 u.
Beroepsmogelijkheden
Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 73
en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning (OVB), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, gericht aan de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
Koningin Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
- de dag na de datum van betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en pet beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. De deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3. Het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 74 van het OVB. Bij het indienen
van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de
bepalingen van artikel 12 van het OVD.
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