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Bijlage 6 aan het advies: inhoudsbepaling jaarlijks
uitvoeringsverslag

BELWIND Windmolenpark Advies

Inhoudsbepaling jaarlijks uitvoeringsverslag

Ter ondersteuning van voornoemde milieueffectenbeoordeling is de vergunningshouder of
machtigingshouder verplicht tot het jaarlijks indienen bij de BMM van een verslag betreffende de
wijze waarop de vergunde of gemachtigde activiteit werd uitgevoerd. Het uitvoeringsverslag
inzake een gegeven kalenderjaar wordt ingediend vóór 15 maart van het navolgende kalenderjaar.
Het verslag bevat tenminste de hieronder beschreven informatie. Deze bepalingen kunnen ten alle
tijde door de BMM aangepast worden.
1. Alle informaties die specifiek in de voorwaarden gevraagd worden.
2. De monitoringsresultaten die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de
aanvrager vallen.
3. Gegevens omtrent de werking van de turbines (voor elke windturbine):
• rotatiesnelheid van de rotorbladen
• “pitch” van de rotorbladen
• rotatiesnelheid van de alternator
• richting van de gondel
• periode(s) en redenen van buitendienststellingen (defecten, weersomstandigheden,
onderhoud, enz.)
4. Aard en datum van technische defecten en datum van herstelling.
5. Netto en bruto stroomproductie per turbine.
6. Netto stroomproductie van het park.
7. Omgevingsparameters
8. De meteorologische parameters die op elke windturbineworden gemeten zullen op een
beknopte manier worden voorgesteld, samen met de referentiegegevens die op de
meetmast gemeten werden. Een statistische verwerking van al deze gegevens (o.a.
ruimtelijke verschillen) wordt ook verwacht.
9. Overzicht van de gebeurtenissen die de veiligheid van de installaties, de goederen en de
personen en/of het milieu hebben kunnen beïnvloeden.
De ruwe gegevens (t.t.z. de gegevens in een bruikbare vorm en met dezelfde tijd- en ruimte
resolutie dan de oorspronkelijke metingen) zullen apart in één of meerdere
informaticabestand(en) worden overgemaakt aan de BMM. De modaliteiten (formaat, drager,
enz.) worden gezamenlijk gedefinieerd en door de BMM goedgekeurd. Het verslag zelf bevat
slechts de gesynthetiseerde en geanalyseerde resultaten.

BMM-UGMM-MUMM Afdeling 15

