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Betreft: Verzoek tot ontheffing project-MER – Eneco Wind Belgium ; Storm 17 bvba – drie
windturbines gelegen aan het kruispunt van de R4 met de E34/N49 in Assenede
Beslissing en verslag volgens het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid (DABM), B.S. 3 juni 1995, zoals herhaaldelijk
gewijzigd
Mevrouw, mijnheer,
In antwoord op uw brief kan ik u meedelen dat ik heb kennisgenomen van uw verzoek tot
ontheffing. Uw dossier is onder het nummer PR2669 bij de administratie behandeld.
Op basis van de bepalingen van artikel 4.3.3. §4 van het DABM wordt uw verzoek tot
ontheffing ingewilligd voor dit project.
De ontheffing wordt u verleend voor een termijn van 4 jaar. Als bijlage vindt u het volledige
verslag met betrekking tot de beslissing over uw verzoek tot ontheffing. Een digitale versie
van het verslag kunt u ook inkijken op onze website (www.vlaanderen.be/mer). Klik
daarvoor op ‘dossierdatabank’. U vindt het verslag aan de hand van het nummer van het
project-MER (PR2669).
Volgens de bepalingen van artikel 4.3.3. §6 van het DABM vervalt de ontheffing als het
project niet aangevangen wordt binnen de termijn die is vastgesteld in de beslissing. U
moet deze beslissing desgevallend overmaken aan het Comité voor Preventie en
Bescherming op het Werk en aan de milieucoördinator.
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Als u de vergunningsprocedure wil opstarten, voegt u uw verzoek tot ontheffing en de
beslissing bij uw vergunningsaanvragen, volgens de bepalingen van artikel 4.3.3. §8 van het
DABM.
Conform de bepalingen van artikel 4.3.3 §7 van het DABM kan u binnen een termijn van 20
dagen een gemotiveerd verzoek tot heroverweging van deze beslissing indienen.
Met vriendelijke groeten,
ir. Lina Grooten
Directiehoofd
Directie Gebiedsontwikkeling
Afdeling gebiedsontwikkeling,
omgevingsplanning- en projecten (GOP)
Digitaal getekend op 29 oktober 2020
door Lina Grooten
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