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Er werd een aanvraag ingediend door Tom Germaan Willems namens ECOPOWER 
CV gevestigd te Posthoflei 3 bus 3 te 2600 Antwerpen voor stedenbouwkundige 
handelingen, de exploitatie van meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten en 
vegetatiewijzigingen.
De aanvraag betreft het project “Windproject Bilzen – Hoeselt”, meer bepaald het 
bouwen en exploiteren van 2 windturbines - waarvan 1 turbine op grondgebied 
Hoeselt - met bijhorende transformatoren en aansluitcabines, verhardingen, 
toegangswegen, inbuizingen en drainageleidingen, het bouwen van een 
elektriciteitscabine en het aanleggen van een kabeltracé van de windturbines naar 
de elektriciteitscabine en vervolgens tot aan de openbare weg alsook het wijzigen 
van vegetatie langs de berm van de Paneelstraat.
De aanvraag heeft betrekking op de percelen met kadastrale omschrijving Afdeling 
1 sectie E nrs. 650G, 650F, 651C, 651D, 653B, 654B, 655G, 656B, 657A, 657B, 658A, 
690C, 691B, 691C, 692E en Afdeling 1 sectie B nrs. 76X, 81H, 81G, 111B, 111C, 
124F, 130E, 138M, 138L, 138N, 258D, 260V, 260Z, 260C2, 260A2, 260W, 260D2, 
263K, 263G3, 263B3, 263W2, 269C, 270B, 270A, 273E, 274E, 275C, 275B en 277C, 
gelegen langs de Nederstraat.
De Deputatie van de Provincie Limburg heeft op 15 september 2022 de 
omgevingsvergunning geweigerd.
Het dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Hoeselt, 
Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt, gedurende een periode van 30 dagen.

Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden
Tegen de beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) 
en artikel 73 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning (OVB), een beroep worden ingediend bij:
Vlaamse Regering
Vlaamse minister van Omgeving
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel 
Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt; 
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd 
wordt; 
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.
De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1. de verguningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.
Het beroep moet op straffe van de onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 74 van het OVB. Bij 
het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks 
verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.


