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Ο κλάδορ ηηρ αιολικήρ ενέπγειαρ ζηο κπαηίδιο ηηρ Βόπειαρ Ρηνανίαρ Βεζηθαλίαρ 

 

Α. Αιολικό πάπκο Garzweiler 

Η εμόξπμε ιηζάλζξαθα ζηελ πεξηνρή Garzweiler ζηακάηεζε ην 1988, όιεο νη ζηνέο έθιεηζαλ θαη ν 

ρώξνο επαλαδηακνξθώζεθε. ήκεξα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα εδάθε ζηελ γεσξγία θαη κεξηθά 

ρηιηόκεηξα αλαηνιηθόηεξα παξάγεηαη ελέξγεηα κε θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ κνξθή πνπ αλήθεη 

ζηνλ ηνκέα ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. Σν αηνιηθό πάξθν επξίζθεηαη ζε κηα 

λενδηακνξθσκέλε επηθάλεηα, παξάγεη ελέξγεηα πεξίπνπ 67 Megawatt θαη απνηειεί εγρείξεκα ηεο 

πόιεσο Bedburg (κεξίδην 49%) θαη ηνπ ελεξγεηαθνύ νκίινπ RWE (κεξίδην 51%), κε ζπλνιηθό 

θεθάιαην επέλδπζεο 110 εθ. €.  

Σελ παξειζνύζα δηεηία θαηαζθεπάζηεθαλ 21 αλεκνγελλήηξηεο ζηνλ ρώξν ηεο επηθαλεηαθήο 

εμόξπμεο Garzweiler, ηνπ θαηαζθεπαζηή Senvion κε ύςνο 200 κ. θαη παξαγσγή 3,2  Megawatt. Η 

παξαγόκελε ελέξγεηα ζην αηνιηθό πάξθν κπνξεί λα εμππεξεηεί ζε εηήζηα βάζε ηηο αλάγθεο 58.000 

λνηθνθπξηώλ.  

ύκθσλα κε ηνλ Τπνπξγό Ελέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο ηεο ΒΡΒ θ. Johannes Remmel: «ηα εδάθε 

ηνπ παιαηνύ νξπρείνπ κπνξεί θαλείο λα δεη πσο εθαξκόδεηαη ε αιιαγή ησλ ππνδνκώλ, θαζώο απέρεη 

από θαηνηθεκέλεο δώλεο θαη έηζη δελ πεξηνξίδεηαη από ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο, ελώ παξάιιεια είλαη 

ζε ύςσκα θαη γίλεηαη θαιή εθκεηάιιεπζε ηνπ αλέκνπ». 

Β. Αιολικό πάπκο Königshovener Höhe Πεπαιηέπω ζσέδια για ηην αειθόπο ανάπηςξη 

Σν αηνιηθό πάξθν Königshovener Höhe εληππσζηάδεη όρη κόλν κε ηηο επηδόζεηο ηνπ, αιιά θαη κε ηελ 

πεηπρεκέλε ζπλεξγαζία θαη επελδπηηθή εηνηκόηεηα, δήισζε ν θνο Wolfgang Jung, δ/ληήο ηεο 

„KlimaExpo NRW“. Με ηελ πξσηνβνπιία απηήλ επηζπκνύλ νη θπβεξλώληεο ηεο ΒΡΒ  λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα πεηπρεκέλν πξνεγνύκελν, ώζηε λα εγθαηληάζνπλ πεηπρεκέλα έξγα ζηελ 

ππεξεζία ηνπ ζθνπνύ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Η πόιηο Bedburg ζρεδηάδεη λα εγθαηληάζεη λέα έξγα αεηθόξνπ αλάπηπμεο. «Παξάιιεια κε ηα 

κεγάια ελεξγεηαθά έξγα, επηθεληξσλόκαζηε κε ηνπο ζπλεξγάηεο καο, όπσο ε Επηηξνπή Παξαγσγήο 

Ελέξγεηαο ηνπ θξαηηδίνπ ζε νηθνινγηθέο θαη ζπγρξόλσο νηθνλνκηθέο δξάζεηο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ 

κηα αεηθόξν θαη απνηειεζκαηηθή παξνρή ελέξγεηαο ζηελ πόιε καο», δήισζε ν δήκαξρνο θνο Sascha 

Solbach. Εδώ θαη’ απηόλ αλήθεη θαη ν νηθνινγηθόο νηθηζκόο πνπ ζα ηδξπζεί ζηελ πόιε Bedburg, ν 

νπνίνο ζα ηξνθνδνηείηαη πιήξσο από αλαλεώζηκεο ελεξγεηαθέο πεγέο κε πξνϋπνινγηζκόο έξγνπ 12 

εθ. επξώ. 
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Γ. σέδιο για ηην πποζηαζία ηος κλίμαηορ ηηρ -NRW Climate Protection Plan 

 

Με ην πξώην ρέδην γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Κιίκαηνο, ε θπβέξλεζε ηνπ θξαηηδίνπ ηεο Βόξεηαο 

Ρελαλίαο - Βεζηθαιίαο εθπιεξώλεη κηα βαζηθή απαίηεζε ηεο πξάμεο λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ πνπ 

ζεζκνζεηήζεθε ην 2013 γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Κιίκαηνο ηεο ΒΡΒ (NRW Climate Protection Act). 

 

Σν ζρέδην γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο πξόθεηηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε εθπνκπώλ 

θαπζαεξίσλ πνπ εληείλνπλ ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ,  κέζσ ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ κέηξσλ ην 

ιηγόηεξν θαηά 25%  κέρξη ην 2020 θαη 80% κέρξη ην 2050 ζε ζρέζε κε ην έηνο 1990. Επί πιένλ ην 

ζρέδην πεξηιακβάλεη ηα πξώηα κέηξα  πνπ ζα ιάβεη ε ΒΡΒ  γηα λα πξνζαξκνζηεί ζηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή, πνπ επίζεο θαζνξίδνληαη ζηελ πξάμε λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ  ηνπ 2013. 

 

Σν ελ ιόγσ ζρέδην απνηειεί  ζηνηρεηώδεο κέξνο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ηνπ 

θξαηηδίνπ ηεο ΒΡΒ αλ θαη δελ είλαη ην κνλαδηθό. Σν θξαηίδην πηνζεηεί ζπλερώο κέηξα, όπσο 

ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ ρξήζε ηεο ελέξγεηαο  θαη ηελ αλάπηπμε αλαλεώζηκσλ πεγώλ 

ελέξγεηαο. εκαληηθνί ζπλεξγάηεο ζηελ πξνζπάζεηα απηή είλαη  ε Energie Agentur NRW 

(Ελεξγεηαθόο νξγαληζκόο ηεο ΒΡΒ),  ε NRW Energy Efficiency Agency (Οξγαληζκόο Ελεξγεηαθήο 

Επάξθεηαο ηεο ΒΡΒ), θαζώο θαη ε πξσηνβνπιία „KlimaExpo NRW“, ε νπνία αλήθεη ζηελ 

θπβέξλεζε ηνπ θξαηηδίνπ ηεο ΒΡΒ.  

Γ. Η  Δπέκηαζη ηηρ  σπήζηρ ηηρ αιολικήρ ενέπγειαρ έσει πποηεπαιόηηηα ζηην ΒΡΒ 

Η ζεηηθή εμέιημε ηεο ρξήζεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ ΒΡΒ είλαη γεγνλόο, θαζώο θαηέρεη ηελ 4
ε
 ζέζε 

ζε νκνζπνλδηαθό επίπεδν ζηελ ρξήζε αηνιηθήο ελέξγεηαο κεηά από ζρεηηθά αξαηνθαηνηθεκέλεο 

δώλεο ηνπ βνξξά ηεο ρώξαο. Ο Τπνπξγόο πεξηβάιινληνο ηνπ θξαηηδίνπ θνο Johannes Remmel 

δήισζε όηη: « έρνπκε ζέζεη σο ζηόρν έλα θηιόδνμν πξόγξακκα παξαγσγήο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ 

ΒΡΒ. Είλαη βαζηθό γηα ηελ  ζπκκεηνρή ηνπ θξαηηδίνπ ζηελ  ελεξγεηαθή αιιαγή  λα επελδύζνπκε 

ζηελ αηνιηθή ελέξγεηα. ε αληηδηαζηνιή κε ηελ θαηάζηαζε ην 2010 , κπνξνύκε λα αλακέλνπκε ηώξα 

κηα αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 400%».  

Σν α’  ελλεάκελν ηνπ  2015 θαηαζθεπάζηεθαλ 73 λέεο κνλάδεο δπλακηθνύ 183,8 Megawatt, ελώ 

επηπξόζζεηα ππάξρνπλ άδεηεο γηα 120 κνλάδεο δπλακηθνύ 335,5 Megawatt. Ο Τπνπξγόο θ. Remmel 

δήισζε όηη ηα ζηνηρεία είλαη ηδηαηηέξσο ελζαξξπληηθά θαζόηη νη λέεο άδεηεο ππεξβαίλνπλ ζε αξηζκό 

ηηο ήδε θαηαζθεπαζζείζεο κνλάδεο ηνλ παξειζόληα ρξόλν, επηβεβαηώλνληαο ην γεγνλόο όηη ε ΒΡΒ 

ζα ζπλερίζεη ηελ ζεηηθή εμέιημε θαη ζην επόκελν έηνο. «Με ηηο αδεηνδνηήζεηο γηα εγθαηαζηάζεηο 

επηζπκνύκε λα βνεζήζνπκε ηηο αξρέο θαη ηηο ηνπηθέο θπβεξλήζεηο, νύησο ώζηε απηή ε αλάπηπμε λα 

ιάβεη πεξαηηέξσ ώζεζε ηα επόκελα ρξόληα».  

https://twitter.com/Minister_Remmel

