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Storm is een Vlaamse windparkontwikkelaar gespecialiseerd in het ontwerp en de

exploitatie van windturbineparken. Storm heeft 18 windparken in gebruik verspreid over

heel Vlaanderen. Die windparken voorzien samen in het jaarlijkse energieverbruik van

87.600 gezinnen.

Elicio is een internationale producent van hernieuwbare energie. Elicio ontwikkelt, bouwt

en exploiteert on- en offshore windturbineparken. Elicio baat momenteel 37 windparken

uit in binnen- en buitenland, zowel onshore als offshore. De capaciteit van deze

windparken zorgt voor de opwekking van een hoeveelheid elektriciteit die overeenkomt

met het verbruik van ongeveer 500.000 gezinnen.



Voordelen van windenergie:

Windenergie heeft veel voordelen: goedkoopste manier om elektriciteit te produceren,

geen buitenlandse energie-afhankelijkheid, geen brandstofprijsrisico, geen exploratie,

geen raffinaderijen, geen pijpleidingen, geen uitputting van grondstoffen, geen

radioactief afval en geen CO²-uitstoot.

Nadelen van windenergie:

Zoals elke vorm van energieproductie heeft windenergie ook nadelen. De

energieproductie is afhankelijk van de windsnelheid. Windturbines kunnen een impact

hebben op het landschap, en op vogels en vleermuizen. Ze maken geluid (het zoeven van

de wieken (wettelijk begrensd)) en kunnen slagschaduw veroorzaken.





• Augustus 2014:

• Storm en Elicio introduceren plannen voor 30 windturbines langsheen de E40 in de
gemeenten Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden

• Maximale bundeling met de autosnelweg

• Bij de inplanting werd rekening gehouden met opgelegde beperkingen (o.a.
veiligheidsafstanden, Defensie, pijpleidingen, hoogspanningsleidingen, enz.)

• Overleg met betrokken gemeenten, provincie Vlaams-Brabant, Ruimte Vlaanderen,
adviesverlenende instanties en omwonenden

• Op basis van input werd ontwerp aangepast

• Uiteindelijk leidde het studiewerk tot een windproject van 16 windturbines
• Met een onderscheid tussen windturbines ten noorden en ten zuiden van de E40
• Conform de MER-regelgeving werd een project- MER opgemaakt



Augustus 2019:

• Goedkeuring project- MER
• Conclusie: bouw en exploitatie van het beschouwde project geen aanzienlijke

milieueffecten veroorzaken mits het nemen van project geïntegreerde maatregelen
• Vergunningsaanvraag ingediend voor een project met 16 windturbines

• Openbaar onderzoek en informatievergaderingen
• het project werd tijdens de procedure aangepast van 16 naar 11 windturbines

December 2019:

• ondanks gunstige adviezen van advies verlenende instanties weigering vergunning door
de Minister



Januari 2020:

• Storm en Elicio in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
• Procedure is lopende
• Een uitspraak wordt verwacht in de loop van 2022

Gedetailleerde historiek te vinden op: http://windparkE40.be/historiek/



6 windturbines op grondgebied van de gemeenten Boutersem en Tienen (WTN04 t.e.m.

WTN09):

• Rekening gehouden met inspraak tijdens vorige procedure
• Energetisch meest optimale invulling van beschouwde projectzone
• Inplantingslocaties zijn identiek aan deze opgenomen in het goedgekeurde

project-MER en vergunningsaanvraag 2019



Specificaties:

• 6 windturbines
• Maximale tiphoogte van 122m
• Maximale rotordiameter van 103m
• Hoogtebeperking ingegeven omwille van defensie



Het windpark zal voldoende groene stroom produceren om te voorzien in het jaarlijks

equivalent elektriciteitsverbruik van ca. 10.000 gezinnen. Daarmee kan jaarlijks de

uitstoot van 26.250 ton CO2 vermeden worden.



Het project is conform de toepasselijke regelgeving niet MER-plichtig

• Indien er in de toekomst bijkomende vergunningsaanvragen zouden worden ingediend in
de omgeving van dit project:
• Verplichting om steeds rekening te houden met de cumulatieve effecten van deze

huidige 6 windturbines
• Steeds onderzoeken of een project-MER moet worden opgemaakt

• Er is een goedgekeurd project-MER beschikbaar waarin effecten van huidige 6
windturbines op mens en milieu reeds uitvoerig werden onderzocht en bestudeerd
• Hieruit blijkt duidelijk dat onderzocht windturbinepark – en aldus ook huidige 6

windturbines – geen aanzienlijke milieueffecten veroorzaakt mits het nemen van
project geïntegreerde maatregelen

• Project-MER is nog steeds geldig
• Ook toegevoegd aan het vergunningsdossier (informatief)
• Te raadplegen op het Omgevingsloket









• Het geluid van een windturbine wordt voornamelijk veroorzaakt door het

aerodynamisch zoeven van de wieken. Het geluid van windturbines in

woningen is door de overheid begrensd.

• Het toegelaten geluidsniveau bij woningen bedraagt
• Overdag: 44 dB(A) in woongebied en 48 dB(A) in landbouwgebied
• ‘s Avonds: 39dB(A) in woongebied en 43 dB(A) in landbouwgebied
• ‘s Nachts: 39dB(A) in woongebied en 43 dB(A) in landbouwgebied







• Slagschaduw is de schaduw die ontstaat als de zon schijnt doorheen de

draaiende wieken van een windturbine

• Slagschaduw is zeer strikt gereglementeerd: in een woning in Vlaanderen

mag er zich niet meer dan 8 uur slagschaduw per jaar en niet meer dan 30

minuten slagschaduw per dag voordoen

• Windturbines moeten worden uitgerust met een slagschaduwdetector met

stilstandregeling, die de windturbine automatisch uitschakelt als er zich bij

een bepaalde woning meer dan 8u slagschaduw per jaar of 30 min per dag

zou kunnen voordoen

















Vergunningsaanvraag
• Ingediend op 14 december 2021

Informatiemoment
• Digitaal na overleg met betrokken gemeenten
• Opgenomen en nadien online beschikbaar gesteld 
• Mogelijkheid om vragen te stellen via chatbox, per mail / telefonisch

Openbaar onderzoek duurt 30 dagen 
• Voor de gemeente Boutersem van 21 januari 2022 t.e.m. 19 februari 2022
• Voor de stad Tienen van 4 februari 2022 t.e.m. 5 maart 2022
• Aankondiging via 

• gele affiches
• Website gemeente Boutersem en  stad Tienen
• Website Storm (https://www.storm.be/nl/windpark/E40-boutersem-tienen en 

https://www.windparkE40.be ) 
• Nieuwsbrief 

Beslissing over vergunning
• Minister van Omgeving 
• Uiterlijke beslissingstermijn 12 mei 2022



Omgevingsloket

• https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

• Link terug te vinden https://www.storm.be/nl/windpark/E40-boutersem-tienen en 

https://www.windparkE40.be

Afspraak maken bij de gemeente Boutersem of stad Tienen









Alle omwonenden van de Storm-windparken krijgen de mogelijkheid om in de windparken te

participeren via de coöperatieve Storm CV. Eén aandeel in de coöperatieve kost 125 euro. Als u in de

buurt van één van onze windparken woont, kan elk lid van uw gezin maximaal 24 aandelen

verwerven.

De coöperatieve investeert de door haar opgehaalde gelden in de windparken van Storm. Het

verwachte jaarlijkse rendement bedraagt 4% tot 6%. In 2021 is er een dividend van 5% uitgekeerd.

Storm CV telt nu 3.517 coöperanten voor de windparken in Wachtebeke, Wielsbeke, Maasmechelen,

Westerlo, Geel, Meer, Dilsen-Stokkem, Desselgem, Lokeren, Zandvliet, Minderhout, Retie, Pelt,

Melsele, Zoersel en de Haven van Gent.

U zal per post worden uitgenodigd voor een informatievergadering rond de bewonersparticipatie

zodra de bouw van het windpark bezig is.



Indien u nog vragen en opmerkingen heeft, 
contacteer ons via onderstaande gegevens:

Storm
Borsbeeksebrug 22
2600 Antwerpen
Tel 03 210 07 20

info@storm.be

Op de hoogte blijven van onze projecten? 
Volg ons op Facebook en Instagram
op @stormwindenergy






