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Betreft: Project-MER – ELICIO, Storm 15 – Windturbineproject langsheen de E40 in 
Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden, Oud-Heverlee, Tienen
Kennisgeving – volledigheidsonderzoek volgens het Decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), B.S. 3 juni 1995, zoals herhaaldelijk 
gewijzigd

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij deel ik u mee dat de procedure voor het opstellen van het bovenvermelde project-MER is 
opgestart. Uw dossier is onder het nummer PR2129 bij de dienst Mer in behandeling.

Op basis van de bepalingen van artikel 4.3.4. §2 van het DABM wordt de kennisgeving volledig 
verklaard.

Indien u de procedure wenst verder te zetten, bent u er toe gehouden binnen een termijn van 
uiterlijk 10 kalenderdagen na ontvangst van deze beslissing de volledige kennisgeving en een 
kopie van deze brief te betekenen aan de hierna vermelde instanties / overheden :

• De overheid die in voorkomend geval in eerste aanleg een beslissing zal nemen over de 
vergunningsaanvraag betreffende het project (zie lijst). De opmerkingen worden binnen de 
30 dagen na ontvangst van de kennisgeving aan de dienst Mer bezorgd.

• Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente of gemeenten waar het 
project plaatsvindt of zal plaatsvinden. De opmerkingen van de gemeente(n) worden 
samen met de resultaten van de terinzagelegging of bekendmaking aan de dienst Mer 
bezorgd. 
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• De administraties en openbare besturen vermeld in de lijst in bijlage. De opmerkingen 
worden binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving aan de dienst Mer bezorgd. 

• In voorkomend geval de ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming 
op het werk die bestaan in uw bedrijf en de milieucoördinator. De opmerkingen worden 
binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving aan de dienst Mer bezorgd.

De gemeenten (Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden, Oud-Heverlee, Tienen) dienen uiterlijk binnen 
een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst, het kennisgevingdossier ter inzage te leggen van 
het publiek overeenkomstig artikel 4.3.4.§4 van het DABM. Zij kondigen deze terinzagelegging op 
een gepaste wijze aan. Zij dienen zowel de initiatiefnemer als de dienst Mer zo snel mogelijk op de 
hoogte te brengen van de aanvangs- en afsluitingsdatum van deze terinzagelegging. Voor de 
organisatie van deze terinzagelegging van de kennisgeving kan door de gemeente(n) best contact 
worden opgenomen met de dossierbehandelaar binnen de dienst Mer waarvan de 
contactgegevens bovenaan deze brief zijn terug te vinden.

Gezien het project mogelijks aanzienlijke (gewest)grensoverschrijdende effecten kan hebben, 
hebben wij, cfr. de bepalingen van artikel 4.3.4 §5, de gewestgrensoverschrijdende autoriteiten (zie 
adressenlijst in bijlage) eveneens op de hoogte gebracht van het door u voorgenomen project. Zij 
kunnen eveneens cfr. de bepalingen van artikel 4.3.4.§5 van het DABM hun opmerkingen 
formuleren.

Binnen een termijn van 80 kalenderdagen na deze volledigheidsverklaring, zal de administratie 
een beslissing nemen aangaande de inhoud van het project-MER, de bijzondere richtlijnen voor 
het opstellen van het MER en de opstellers van het MER.

Voor een vlot verloop van de rapportage kan eventueel voorafgaand aan deze beslissing een 
vergadering worden gehouden om de (ontwerp)richtlijnen door te nemen. De ontwerprichtlijnen 
worden o.a. samengesteld op basis van de resultaten van de terinzagelegging en de opmerkingen 
geformuleerd door de bovenvermelde administraties. U zal voor deze vergadering nog een 
afzonderlijke uitnodiging ontvangen. 

Mogen wij u vragen om na de start van de terinzagelegging contact op te nemen met de 
dossierbehandelaar zodat de praktische schikkingen hieromtrent kunnen getroffen worden.

Hoogachtend,

Paul Van Snick
Algemeen directeur
Afdelingshoofd AMNE

Digitaal getekend op 19/12/2014
door Paul Van Snick

Kopie: 
Sofie Heirman 
Grontmij 
Meersstraat 138A
9000 Gent



Aan te schrijven adviesinstanties

Adviesinstanties

Agentschap Natuur en Bos buitendienst Vlaams-Brabant
VAC
Diestsepoort 6 bus 75
3000 Leuven
email: Vbr.anb@vlaanderen.be

Agentschap Ondernemen Entiteit Ruimtelijke Economie
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
email: ruimtelijke.economie@vlaanderen.be

Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
VAC
Diestsepoort 6 bus 91
3000 Leuven
email: mer.wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be

Algemene Directie Material Resources, Divisie CIS & Infra, Sectie Infrastructuur – Onderdeel 
Support
Majoor Frederik ROUFFE
Kwartier Koningin Elisabeth
Everestraat 1
1140 Brussel
email: mrci-geomatic2d@mil.be

Belgocontrol Headoffice
Vooruitgangstraat 80 bus 2
1030 Brussel
email: piet.vercruysse@belgocontrol.be

Departement Landbouw en Visserij Afd. Duurzame Landbouwontwikkeling Vlaams-Brabant
VAC
Diestsepoort 6 bus 101
3000 Leuven
email: adviesvraag.vlaamsbrabant@lv.vlaanderen.be



Departement LNE Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen 
Dienst Natuurlijke rijkdommen - Brussel
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 20
1000 BRUSSEL
email: natuurlijkerijkdommen@lne.vlaanderen.be

Departement LNE Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen 
Dienst Natuurlijke Rijkdommen Limburg
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 6
3500 Hasselt
email: natuurlijkerijkdommen.hasselt@lne.vlaanderen.be

Departement LNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid Dienst Milieuhinder
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
email: milieuhinder@vlaanderen.be

Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen Vlaams-Brabant
VAC
Diestsepoort 6 bus 72
3000 Leuven
email: milieuvergunningen.vbr@lne.vlaanderen.be

Elia
Johan Mortier
Keizerslaan 20
1000 Brussel
email: sts.vlaanderen@elia.be

Federale Overheidsdienst Mobiliteit & Verkeer Directoraat-generaal Luchtvaart Directie Luchtruim 
en Luchthavens
Communicatiecentrum Noord 2de verdieping
Vooruitgangstraat 80 bus 5
1030 Brussel
email: BCAA.Airports@mobilit.fgov.be



Fluxys Infoworks
Kunstlaan 31
1040 Brussel
email: infoworks@fluxys.com

Infrabel Directie Toegang Net
Marc Waeyenbergh
I-I.54 Patrimoniumbeheer, sectie 57
Frankrijkstraat 85
1060 Brussel
email: realestate.domain@infrabel.be

Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant
Kristin Van den Abbeele
VAC Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 94
3000 Leuven
email: vlaams-brabant@onroerenderfgoed.be

Ruimte Vlaanderen APL Vlaams-Brabant
VAC
Diestsepoort 6 bus 91
3000 Leuven
email: apl.vlb@rwo.vlaanderen.be

Vlaams Energieagentschap
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 17
1000 Brussel
email: /

Vlaamse Landmaatschappij Regio Oost (Leuven)
Diestsepoort 6 bus 74
3000 Leuven
email: stijn.messiaen@vlm.be

VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer



Bram Vogels
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 16
1000 Brussel
email: watertoets@vmm.be 

De Watergroep
D Smet
Vooruitgangstraat 189
1030 Brussel
email: milieu@dewatergroep.be

Gemeentes

Bierbeek
Aan het College van Burgemeester en Schepenen van Bierbeek
Dorpsstraat 2
3360 Bierbeek
email: info@bierbeek.be

Boutersem
Aan het College van Burgemeester en Schepenen van Boutersem
Neervelpsestraat 11
3370 Boutersem
email: info@boutersem.be 

Hoegaarden
Aan het College van Burgemeester en Schepenen van Hoegaarden
Gemeenteplein 1
3320 Hoegaarden
email: bart.hendrix@gemhoegaarden.be

Oud-Heverlee
Aan het College van Burgemeester en Schepenen van Oud-Heverlee
Gemeentestraat 2
3054 Oud-Heverlee
email: milieu@oud-heverlee.be

Tienen
Aan het College van Burgemeester en Schepenen van Tienen
Grote Markt 27
3300 Tienen
email: leefmilieu@tienen.be



Provincies

Vlaams-Brabant
t.a.v. Martine Borremans
Provincieplein 1
3010 Leuven
email: pmvc@vlaamsbrabant.be

Lijst van de gemeenten die volgens het D.A.B.M. (artikel 4.3.4 §4) een terinzagelegging van 
het kennisgevingsdossier dienen te organiseren

Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden, Oud-Heverlee, Tienen

Lijst van de instanties die in het kader van de grensoverschrijdende informatie-uitwisseling 
naar gewestgrensoverschrijdende autoriteiten   vanwege de dienst Mer een kennisgeving   
ontvangen:

Direction générale opérationelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement 
(DGARNE) Direction de la Prévention des pollutions
Avenue Prince de Liège 15
5100 Namur (jambes)
email: dpp.dee.dgarne@spw.wallonie.be

Direction générale opérationelle de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine et 
de l'Energie (DGATLPE) Direction de l'Aménagement régional
Rue des Brigades d'Irlande 1
5100 Namur (jambes)
email: /

 

Indien u de adviesinstanties per email wenst te informeren, kunt u daar de onderstaande lijst voor 
gebruiken. Voor instanties, waarvoor we niet over een emailadres beschikken, vindt u hierboven 
het postadres. 

info@bierbeek.be; info@boutersem.be ; bart.hendrix@gemhoegaarden.be; milieu@oud-heverlee.be; 
leefmilieu@tienen.be; pmvc@vlaamsbrabant.be; Vbr.anb@vlaanderen.be; 
ruimtelijke.economie@vlaanderen.be; mer.wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be; mrci-
geomatic2d@mil.be; piet.vercruysse@belgocontrol.be; adviesvraag.vlaamsbrabant@lv.vlaanderen.be; 
natuurlijkerijkdommen@lne.vlaanderen.be; natuurlijkerijkdommen.hasselt@lne.vlaanderen.be; 
milieuhinder@vlaanderen.be; milieuvergunningen.vbr@lne.vlaanderen.be; sts.vlaanderen@elia.be; 
BCAA.Airports@mobilit.fgov.be; infoworks@fluxys.com; realestate.domain@infrabel.be; vlaams-
brabant@onroerenderfgoed.be; apl.vlb@rwo.vlaanderen.be; stijn.messiaen@vlm.be; watertoets@vmm.be ; 
milieu@dewatergroep.be; dpp.dee.dgarne@spw.wallonie.be




