Conce
essie voor bou
uw van het laaatste windtu
urbinepark in
n de Noordzeee:
reactie
e THV Mermaaid

012 heeft Dhr
D Wathelett, staatssecreetaris voor Milieu, Energgie, Mobiliteeit en
Woensdag 27 juni 20
nele hervorm
mingen een concessie
c
toe
egekend aan de THV Meermaid voor de bouw van het
Institution
zevende en
e laatste win
ndturbineparrk in de Noordzee binnen het gebied d
dat in de KB’ss van 12 deceember
de
ontwikke
2000 en van
v 3 februaari 2011 is vo
oorzien voor
eling van insttallaties voor de productie van
elektricite
eit uit waterr, stromen of
o winden. De THV “M
Mermaid” is een compleementair en sterk
partnersh
hip van Belgissche bedrijven
n en bestaat uit OTARY RSS voor 65% een Electrabel,, Groep GDF SUEZ,
voor 35%.
waarbij het project werd
d erkend alss een
De THV Mermaid reageert positief op deze beslissing w
e
d op verschillende
Het project van de THV Mermaid is vernieuwend
performant offshore energiepark.
H zal voorraang geven aan
n de meest in
nnovatieve tuurbines die op
p het moment van de bouw
w van
vlakken. Het
eit
van
6
à
het park beschikbaar zijn. Krachtigge windturbines met elk een capacit
7 MW makeen het
mogelijk om een zo grroot mogelijkke energiepro
oductie te reaaliseren op dee beschikbaree oppervlaktee, zo’n
450 MW. Daarenbove
en zullen, tusssen de wind
dturbines in, golfenergiecconvertoren iingeplant wo
orden:
deze hoo
ogtechnologissche boeien, die energie
e opwekken uit golven, zorgen voorr een bijkom
mende
capaciteitt van 20 MW.
Dankzij de
d combinatie van wind‐‐ en golfene
ergie, beperkkt het projecct zich niet tot een offfshore
windproje
ect, maar gaaat het om een
n heus multid
disciplinair ennergiepark! D
Door te kiezen
n voor innovaatieve
technologgieën, wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aann de hernieuw
wbare energiieproductie o
om de
klimaatdo
oelstellingen voor
v
België te
e bereiken.
Dit energiepark zal in de zone ten Noorden van de Bligh Baank worden ggebouwd. Deeze zone, meet een
oppervlakkte van meer dan 28 km² op
o circa 50 km
m van de kustt, is de meestt noordelijke vvan het gebieed dat
volgens ko
oninklijk besluit voorzien is voor de bou
uw van hernieeuwbare eneergieparken.
Eens volledig operatio
oneel, zal he
et windturbin
nepark elekttriciteit produ
uceren gelijkk aan het jaarlijks
verbruik van
v 500 000 gezinnen
g
waaardoor jaarlijkks 451 000 tonn minder CO22 zal worden uitgestoten.
In functie
e van de toekenning van de
d nodige verrgunningen e n van het reggulatoir kadeer, zullen de eeerste
windturbiines in dienst genomen wo
orden vanaf 2016,
2
het vollledige park teegen eind 201
17.
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Voor meerr informatie ge
elieve contact op
o te nemen met:
m
Ann Wittem
mans; wittemaans.ann@deme.be
+32 3 210 67 94
B
sarah.de
ebruyn@electrrabel.com
Sarah De Bruyn;
+32 2 519 27 69

