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Deze driemaandelijkse nieuwsbrief geeft u een overzicht van de ontwikkelingen binnen het NIB-project 

Windkracht 13 en verwante nieuwsberichten of evenementen. Vragen over de inhoud? Neem contact op via 

wk13@ugent.be. 

  

 

 

Laatste kans om u in te schrijven! 

Op donderdag 27 februari organiseert Power-Link Universiteit Gent de studiedag 'Kleine en 

middelgrote windturbines, technische aspecten uitgelicht', in het kader van het project 'Windkracht 

13', en in nauwe samenwerking met Tecnolec, i-Cleantech Vlaanderen en de West-Vlaamse Cleantech 

Antenne (POM West-Vlaanderen). We ontvingen ruim 80 inschrijvingen. Graag tot dan! 

Klik hier om u in te schrijven  

 

  

 

  

http://www.power-link.be/simplenews/statistics/click?p=eNoBSVwwtv9zOjY1OlwiYBXaabyfHBpdArcctQXnwV5JPgnj-rVcJyHy0DLLMpq2JXqet0qeXCIgeDKEO3XeehkxdN-XAsgIzlwneqmQcVcIBAdcIjtWZR2V&h=eNortjI2slIys0gxTUtKNEkxNTOxSE1KMk81MDY0TLI0MU1NNjKwMFeyBlww3sUKkg,,
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http://www.power-link.be/simplenews/statistics/click?p=eNoBo1wwXFz_czoxNTQ6XCJgFdppvJ8cGl0Ctxy1BefBXkk-CeP6tVwnIfLQMssymrYlep63Sp5cIiB4MoQ7ddliGXpxm5UPzRGBMXW4zzZXCAQHd_KTBYXa0CzL7NZsNe3VF9O3CYAOdzRXGGT0mBm5shTfr2XT3LNsfQ432uRmf4J7gAroJAspJk9cXNujJk7SMO6BuZVAnYsB9qkPqvqmnHZ-PxeLHX6BwP2PXCI73wpKXFw,&h=eNortjI2slIyT04xTUxKtjAyNzNONjA2SEtKskw1MUtMSkxNTbFIMVCyBlww5g8LdQ,,


 

Beoordelingscriteria KMWT 

Bij het beoordelen van vergunningaanvragen of het ontwikkelen van een 

beleidsvisie inzake de lokale ruimtelijke ontwikkeling moet rekening 

gehouden worden met verschillende beoordelingscriteria. [Omzendbrief 

LNE/2009/01 (2009). “Beoordelingskader voor de inplanting van kleine 

en middelgrote windturbines”]. Voor de beoordelingscriteria geluid, 

slagschaduw en  de wijze waarop de turbine ruimtelijk geïntegreerd is in 

de omgeving worden beslissingstools gemaakt in het Windkracht 13 

project. 

>> Lees meer 

  

 

West-Vlaanderen hinkt achterop 

In 2013 kwamen er in Vlaanderen 25 nieuwe windturbines bij. Op zich is 

dat opnieuw minder dan het voorgaande jaar, maar opvallend is ook dat 

West-Vlaanderen als nochtans windrijke provincie allerminst de beste 

leerling van de klas is. Er kwamen het afgelopen jaar 25 nieuwe 

windturbines op land bij in Vlaanderen, goed voor 56,9 megawatt (MW) 

bijkomend vermogen. Voor het tweede jaar op rij neemt het nieuwe 

geïnstalleerde vermogen af, zo betreurt de Vlaamse Windenergie 

Associatie (VWEA). 

>> Lees meer 

  

 

World Summit for Small Wind – Bonn/Husum 

Van 20 t.e.m. 22 maart 2014 vindt de 5de editie plaats van de World 

Summit for Small Wind, een samenwerking tussen de World Wind 

Energy Association en New Energy Husum. Er wordt o.a. een overzicht 

gegeven van de voordelen en de impact van de ‘kleine wind’ – industrie 

in verschillende landen en regio’s. De International Renewable Energy 

Agency IRENA zal er ook haar activiteiten rond kleine windturbines 

voorstellen.  

>> Lees meer 

  

 

© 2014 - Power-Link p/a Power-link vzw, Wetenschapspark 1, 8400 Oostende 

 

  

http://www.power-link.be/simplenews/statistics/click?p=eNoBYlwwnf9zOjkwOlwiYBXaabyfHBpdArcctQXnwV5JPgnj-rVcJyHy0DLLMpq2JXqet0qeXCIgeDKEO3XeehkxdN-XAsgIzlwneqmQcVcIBAdq8t0Dlc3RO8btxGYurNIRyb8FyB55PBZcXFwiOwXVKnE,&h=eNortjI2slIyMja3NE-1MEsxNzc1SDS0MLVIMTczsDQzMjBLNEuyNFayBlwwxTgJhg,,
http://www.power-link.be/simplenews/statistics/click?p=eNoB71wwEP9zOjIzMDpcImAV2mm8nxwaXQK3HLUF58FeST4J4_q1XCch8tAyyzKatiV6nrdKnlwiIHgyhDt1wnpAdG3Xmg2NGMprZbjSNlQcDUl48NgBlMvXdczx1nA2sYkCyrQFiA9zPVUEbeKFWqrzENDsbN_Ksmc8ASzb-3d_g3ecQ_0yET8qU1bYozNHwnXojb7bR4iLCOCtR6DgsIY6ZzoGnh18xdX0lbpEaWmqgtGkpMisSp1o5D4pNFuEnVO0i7qoXDBm7OFJLVGXR9v5OoLltAdN8gSPc6cx2vr1VMcqwHVCjtEjIJBqRGsy784M9XKh4HK4XCI7USh0UQ,,&h=eNortjI2slIytjAyN0oyNjY0BxIp5kaJSZbJZmlpqZZGhsaJaRbJStZcMM-_Co4,
http://www.power-link.be/simplenews/statistics/click?p=eNoBc1wwjP9zOjEwNjpcImAV2mm8nxwaXQK3HLUF58FeST4J4_q1XCch8tAyyzKatiV6nrdKnlwiIHgyhDt12mAPc2-bjg_NHoErYLqOMgsFBlp489EBy8jWKI_s22BstdUQ0eFQ1F47OxtcMCXzlBKysgHE4GTTy79sdUZcIjsEuTNcIg,,&h=eNortjI2slIyNU5JMTFPTLRIM0oyN0tMNDJNSzUxMbA0MrdMNUtKNFKyBlww3r4Kvw,,



