Nieuwsbrief April 2020 – Windpark E40 Riethof
Beste lezer,
We informeren u graag over de stand van zaken in de ontwikkeling van Windpark E40 Riethof.
De voorbije maanden is verder gewerkt aan de verschillende noodzakelijke studies voor het Milieu
Effectenrapport (MER). In het najaar van 2018 dienden we de MER-aanmeldingsnota, inclusief het
verzoek tot scopingsadvies, bij de dienst MER in. In het voorjaar van 2019 ontvingen we antwoord van de
dienst MER waarbij advies werd gegeven over o.a. de inhoudelijke aanpak en de voorgestelde
methodologie om de milieueffecten te beoordelen. Om dit advies op te stellen werd door de dienst MER
ook input gevraagd aan alle betrokken adviesinstanties, zoals de betrokken gemeenten, departement
landbouw en visserij, departement omgeving, departement mobiliteit en openbare werken, enzovoort.
Op basis van dit scopingsadvies en diverse suggesties en opmerkingen die door omwonenden gegeven
werden tijdens de infomarkten in 2019, wordt de inplanting van de windturbines verder gefinaliseerd. Zo
kan het erkend studiebureau verder werken aan het definitief project-MER. Tot slot lopen er gesprekken
met de bevoegde overheidsinstanties en worden studies uitgevoerd om de knelpunten met betrekking tot
luchtvaart op te lossen.
Verder maken we ook van de gelegenheid gebruik om u te informeren over de ontwikkeling van
windenergie in Vlaanderen het voorbije jaar.
Bij de start van een nieuw kalenderjaar zendt de Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA) een persbericht
uit met daarin een stand van zaken rond de ontwikkelingen en realisaties in Vlaanderen. In 2019 werden
er in Vlaanderen 25 nieuwe windturbines gebouwd, waarvan slechts 4 in West-Vlaanderen. Daarmee telt
West-Vlaanderen, de meest windrijke provincie, op vandaag nog steeds het minste aantal windturbines in
exploitatie, op Vlaams-Brabant na. Uit het persbericht blijkt dat de cijfers van 2019 ook in andere
provincies beneden de gemiddelde groeiverwachting liggen, behalve in Oost-Vlaanderen waar er 14
nieuwe windturbines bij kwamen in 2019.

VWEA benadrukt dat het belangrijk is dat een verdere groei van windenergie kan gerealiseerd worden.
Europees en wereldwijd wordt immers opgeroepen tot een versnelde realisatie van hernieuwbare
energieprojecten in functie van de vele klimaatdoelstellingen. In Vlaanderen mogen we dus niet
achterblijven.
Ook Windpark E40 Riethof kan een mooie bijdrage leveren aan de noodzakelijke energietransitie en de
verdere groei van hernieuwbare energie.
Het volledige persbericht van VWEA kan u lezen via deze link.
Mocht u over bovenstaande vragen hebben, aarzel dan niet ons te contacteren via het contactformulier
dat u kan terugvinden op de website www.windparke40riethof.be.
Hartelijk dank voor uw interesse.
Storm en Aspiravi

