PROVINCIE ANTWERPEN

GEMEENTE SCHELLE

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING
Dossiernummer: 2018/48
Omgevingsloket nr : OMV_2018055893

Gegevens van de aanvrager – exploitant
ECOPOWER CVBA, Posthoflei 3/3, 2600 Antwerpen
de heer Tom Willems, Posthoflei 3/3, 2600 Antwerpen

Gegevens van de locatie
Ligging van het perceel:
Kadastrale gegevens:

afdeling 1 sectie C nrs. 117C, 117D, 118B, 119, 120/2 A, 120A, 121B, 121C, 128A, 129A, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137B, 140B, 222, 223, 224, 225, 360D, 361B, 361C en 362D

Onderwerp van de aanvraag
Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van 2 windturbines (2,5 MW) en het uitvoeren van omgevingsaanlegwerken (verhardingen en nutsvoorzieningen).
De aanvraag omvat:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Beslissing
Op 28 augustus 2019 heeft de Vlaamse Regering de gevraagde omgevingsvergunning verleend onder voorwaarden.
De vergunning omvat:
- stedenbouwkundige handelingen
Oprichten van 2 windturbines inclusief verhardingen
Oprichten van 2 aansluitcabines
Aanleggen van kabeltracés
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
2 transformatoren van elk 2700 kVA (12.2.2°)
2 windturbines van elk 2,5 MW (20.1.6.1°c)
Rubricering: 12.2.2° en 20.1.6.1°c

MEDEDELING - INZAGE VAN DE BESLISSING EN BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Iedereen kan de beslissing inkijken van 17 september 2019 tot en met 16 oktober 2019 op de gemeentelijke dienst Omgeving (ruimtelijke ordening en milieu), Fabiolalaan 55, 2627 Schelle. Hierbij wordt de
regelgeving in verband met openbaarheid van bestuur gehanteerd.
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel
U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening
van deze beslissing.
U dient het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).
Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).
U bent een rolrecht verschuldigd van
200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad.
Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.
Inlichtingen en toelichting vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

