אויף תיכף ארויסצוגעבן12/22/2021 :

גאווערנאר קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט  79.7מעגאוואט ראורינג ברוק ווינט-פאַ רם איצט אין אפעראציע אין
נארט קאנטרי
נייסטע אפעראציע פון גרויס-פארנעמיגע ווינט פראיעקט ציעט ניו יארק׳ס אינסטאלירטע לאנד-
באזירטע ווינט קראפט צו באלד  2,200מעגעוואַ ט ,גענוג ריינע ענערגיע אויף צו סערווירן איבער א
האלב מיליאן היימען
טרייבט  167מיליאן דאלער אין פריוואטע אינוועסטירונג און געשאפן איבער  200קאנסטרוקציע
דזשאבס צו העלפן וואקסן דער סטעיט׳ס גרינע עקאנאמיע
פארשנעלערט פארשריטן צו דערגרייכן ניו יארק׳ס ציל איינצושאפן  70פראצענט פון דער סטעיט׳ס
עלעקטרישע ענערגיע פון באנייבארע קוועלער ביז  2030אויף א וועג צו א זערא-עמיסיע גריד
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז דער  79.7מעגעוואַ ט ראורינג ברוק ווינט-פאַ רם איז
איצט אפעראציאנעל אין דער נארט קאנטרי ,פארטרעטנדיגע דער לעצטער גרויס-פארנעמיגע ווינט
איינריכטונג אנצוהויבן קאמערציעלע אפעראציע אין ניו יארק און ציעט דער סטעיט׳ס אינסטאלירטע
לאנד-באזירטע ווינט קראפט צו באלד  2,200מעגעוואַ טס — גענוג צו סערווירן איבער א האלב מיליאן
היימען .דער ראורינג ברוק ווינט-פאַ רם העלפט צו טרייבן אומגעפער  167מיליאן דאלער אין פריוואטע
אינוועסטירונג און שאפט איבער  200קאנסטרוקציע דזשאבס צו העלפן וואקסן ניו יארק׳ס גרינע
עקאנאמיע .ווען קאמבינירט מיט די צענדליגע גרויס-פארנעמיגע באנייבארע ענערגיע פראיעקטן אונטער
אנטוויקלונג און דער סטעיט׳ס שטארקע ּפייּפליין פון אויסגעטיילטע סאָ לאַ ר פראיעקטן ,טוט דער
פראיעקט פארשנעלערן פארשריט צו ניו יארק׳ס ציל צו שאפן  70פראצענט פון סטעיט׳ס עלעקטריציטעט
פון באנייבארע ענערגיע ביז  2030אויף איר וועג צו א זערא-עמיסיע גריד.
״באנייבארע ענערגיע האט א קריטישער ראלע צו שפילן אין סיי איבערבויען ניו יארק׳ס עקאנאמיע און
באקעמפן די עכטע דראונג פון קלימאט ענדערונג,״ האט גאווערנער האקול געזאגט .״גרויס-
פארנעמיגע ווינט ענערגיע פראיעקטן ווי ראורינג ברוק ווינט נישט נאר ציעט אונז איין טריט נאענטער צו
א זערא-עמיסיע צוקונפט ,נאר עס ברענגט אויך נויטיגע אינוועסטירונגען ,גוט באצאלטע דזשאבס און
קאמיוניטי בענעפיטן צו דעם סטעיט אין א צייט ווען ניו יארקער ערהוילן זיך נאך פון די פינאנציעלע
ארויספאדערונגען פאראורזאכט דורך דער פאנדעמיע.״
ראורינג ברוק ווינט ,וואס געפונט זיך אין דער טאון מארטינסבורג ,איז געבויט געווארן דורך אוואנגריד
רעניועּבלס און באשטייט פון  20ווינט טורבינעס אויסגעשפרייט איבער אומגעפער  4,700עיקערס .נאך
אנהויבן אפעראציעס אין אקטאבער  2021וועט דער פראיעקט טרייבן איבער  229,000מעגעוואַ ט שעה׳ן
פון באנייבארע ענערגיע יערליך ,גענוג אויף צו באקרעפטיגן איבער  31,000היימען ,רעדוצירן עמיסיעס
מיט  114,000מעטריק טאן יערליך — א מאס וואס איז גלייך ווי אראפנעמען באלד  25,000קאַ רס פון
דער ראוד.

 NYSERDAפרעזידענטקע און  CEOדאריען עם .האריס האט געזאגט ,״ראורינג ברוק איז נאך א
ביישפיל פון ניו יארק׳ס אנטשלאסנקייט צו וואקסן אונזער ריינע ענערגיע עקאנאמיע און הייבט ארויס א
נארט קאנטרי ווינט פראיעקט וואס טוט באקרעפטיגן טויזנטע אפסטעיט איינוואוינער און ביזנעסער מיט
ריינע באנייבארע ענערגיע .אונטער גאווערנער האקול׳ס פירערשאפט בלייבט דער סטעיט פעסט אין איר
אנטשלאסנקייט צו ארבעטן מיט ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן און קאמיוניטי סטעיקהאָ לדערס איבער׳ן
גאנצן פארנעם פון דעם דעוועלאָ ּפמענט פון אונזערע אלע גרויס-פארנעמיגע באנייבארע ענערגיע
פראיעקטן צו פארזיכערן אז זיי לאזן זיך ארויס ווייטער אויף אזא אופן וואס שטיצט קאמיוניטי צילן,
ברענגען עקאנאמישע בענעפיטן ,און טוט אויסמיידן באדייטנדע תוצאות פאר לעבעדיגע נאטור און דער
ענווייראָ נמענט.״
האזע אנטאניא מיראנדא ,אנשאר פרעזידענט און  CEOפון אוואנגריד רעניועּבלס ,האט געזאגט,
״אוואנגריד און אוואנגריד רעניועּבלס זענען שטאלץ מיטצוארבעטן מיט ניו יארק סטעיט אין אירע
באמיאונגען איינצושאפן  70פראצענט פון איר עלעקטריציטעט פון באנייבארע קוועלער ביז  .2030יעדע
ווינט טורבינע און סאָ לאַ ר פאנעל וואס מיר ברענגען אריין אין אפעראציע אויף אויסצוניצן די קראפט פון
אונזער נאטורליכע אוצרות פירט דעם סטעיט און דעם לאנד צו א ריינערע ,מער שטאנדהאפטיגע
ענערגיע צוקונפט.״
ניו יארק׳ס פאראויס-פירן רעניועּבל ענערגיע האט רעזולטירט אין באדייטנדע פריוואטע אינוועסטירונג און
נייע דזשאבס און עקאנאמישע אנטוויקלונג פאר ארטיגע קאמיוניטיס אין איבער  30לענדער לענגאויס
דעם סטעיט .דורך א באצאלונג אנשטאט שטייערן ( )PILOTאפמאך מיט דער לואיס קאונטי
אינדוסטריעלע אנטוויקלונג אגענטור פאר דעם פראיעקט ,וועט אוואנגריד רעניועּבלס מאכן יערליכע
באצאלונגען פון איבער  600,000דאלער ,שטייגנדיגע אין לויף פון  30יאר צו איבער  1מיליאן דאלער,
אויף צו ווערן אויסגעטיילט צווישן דעם טאון מארטינסבורג ( 30פראצענט) ,דער לאווויל אקאדעמיע און
צענטראל סקול דיסטריקט ( 37פראצענט) און לואיס קאונטי ( 33פראצענט) .דער וועט אויך ליפערן אן
אפגעשאצטע  22מיליאן דאלער אין סך הכל לאנד-אייגנטימער באצאלונגען צו  35לאנד-אייגנטימער אין
לויף פון די קומענדע  30יאר .ראורינג ברוק ווינט דערגאנצעט באמיאונגען דורך דער נארט קאנטרי
ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל צו מוטיגן און שטיצן עקאנאמישע וואוקס און דעם ראיאן׳ס
קליינע שטעט און רּורעל קאמיוניטיס.
 NYSERDAמוטיגט שטארק און שטיצט די פאראנטווארטליכע פלאצירונג פון באנייבארע ענערגיע
פראיעקטן אויף אויסצומיידן ,מינימיזירן ,און לינדערן תוצאות צו באשעפענישן און זייערע וואוין-
ערטער .אין לויף פון דעם זומער  ,2020מיט׳ן זיך דורכרעדן מיט דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון
ענווייראנמענטאלע אפהיט ( ,)DECהאט אוואנגריד אינסטאלירט א ספעציעליזירטע מעטאלישע הייל
טויער איבער א גרויסער אריינגאנג צו די בארטאן היל מיין אין עסעקס קאונטי צו לינדערן פאטענציעלע
תוצאות צו פלעדערמויז וואוין-ערטער פון דעם ווינט פראיעקט .דער הייל טויער ,וואס האלט אפ
מענטשליכע שטערונג און גיבט גענוג פלאץ פאר פלעדערמויז צוטריט צו דעם פארלאזטן מינע שאכטע,
וועט אפהיטן עטליכע זגאלן פון פלעדערמויזן אריינגערעכנט די פעדעראל-איינגעשטעלטע אינדיאנא
פלעדערמויז ,די פעדעראלע און ניו יארק סטעיט געדראעטע צפון׳דיגע לאנגע-אויערן פלעדערמויז ,ווי
אויך ליטעל בראון ,ביג בראון און איסטערן פיפיסטרעלע פלעדערמויזן אין שטיצע פון DEC׳ס מיסיע צו
באשיצן געדראעטע און איינגעשטעלטע פלעדערמויז זגאלן לענגאויס ניו יארק.
אין יולי  ,2019האבן אוואנגריד רעניועּבלס ,דער יו-עס דעפענס דעפארטמענט ,און פארט דראם געשאפן
אן אפמאך וואס וועט באגרעניצן סיי וועלכע שעדליכע ווירקונגען פון דעם פראיעקט אויף וועטער ראדאר
סיסטעמען אין לויף פון קריטישע וועטער אינצידענטן ,דערביי שטיצנדיג פארט דראם׳ס נאציאנאלע
זיכערהייט מיסיע.

ראורינג ברוק ווינט איז געווען איינע פון  19פראיעקטן אויסגעטיילט אלס טייל פון NYSERDA׳ס 2018
באנייבארע ענערגיע סטאנדארט ארויסציע-שריטן און גיבט צו צו ניו יארק׳ס שטארקע ּפייּפליין פון גרויס-
פארנעמיגע באנייבארע ענערגיע פראיעקטן וואס ציען זיך צו אפעראציע ,וואס באשטייט פון איבער 100
סאָ לאַ ר ,לאנד באזירט ווינט און אָ ף-שאָ ר ווינט פראיעקטן אונטער אנטוויקלונג וואס וועלן ליפערן איבער
 12,000מעגעוואַ טס פון ריינע עלעקטריציטעט צו דער גריד ווען פערטיג — גענוג צו באקרעפטיגן באלד
פינף מיליאן ניו יארק היימען .דער סטעיט׳ס אנטשלאסנקייט ארויסצובויען נייע גרינע ענערגיע
טראנסמיסיע ,געפירט דורך  250מייל פון נייע הויפט אפגרעידס שוין אונטערוועגנס לענגאויס דעם
סטעיט ,מיט לעצטנס געמאלדענע ׳קליען ּפעטה ניו יארק׳ און ׳שאַ מּפלעין הודסאָ ן ּפאַ ווער עקסּפרעס׳
ריינע ענערגיע אינפראסטרוקטור פראיעקטן ,וואס וועט ערמעגליכן פאר׳ן איצטיגן פייפליין פון באנייבארע
ענערגיע צו באקרעפטיגן איבער  60פראצענט פון ניו יארק׳ס עלעקטריציטעט פון באנייבארע ענערגיע
נאכ׳ן אנהייבן די אפעראציעס.
אסעמבלי ענערגיע פארזיצער מייקל קוסיק האט געזאגט ,״דער ראורינג ברוק ווינט-פאַ רם ,וואס איז
שוין איצט אין אפעראציע ,ברענגט אונז נאך א טריט נאענטער צו עררייכן אונזער סטעיט׳ס צילן פאר
באנייבארע ענערגיע .דער פראיעקט איז א פערפעקטע ביישפיל פון דער בענעפיט פון ארויסבויען אונזער
ווינט קראפט אינפראסטרוקטור .דער פראיעקט האט געשאפן הונדערטער דזשאבס ,ארויסגעהאלפן אין
אונזער סטעיט׳ס עקאנאמישע ערהוילונג ,און וועט איצט ליפערן ריינע ענערגיע צו איבער א האלבע
מיליאן היימען .דער ראורינג ברוק ווינט-פאַ רם צייגט אויפ׳ן בעסט אופן די פארשריטן וואס מיר מאכן אין
ארבעטן צו בויען דער ענערגיע גריד פון דער צוקונפט.״
סענאטאר דזשאסעף גריפאו האט געזאגט ,״איך האט געגלויבט און איך גלויב ווייטער אין א
פארשידענארטיגע ענערגיע פארטפעל וואס נעמט אריין באנייבארע ענערגיע קוועלער ווי צ.ב.ש .היידראָ -
עלעקטריציטיע ,ווינט ,סאָ לאַ ר און זערא-עמיסיע איינריכטונגען ווי צ.ב.ש .נוקלעאר .דער פראיעקט וועט
פראדוצירן ריינע ענערגיע וואס וועט באקרעפטיגן טויזנטע היימען ,ווייטער רעדוצירן עמיסיעס און שטיצן
עקאנאמישע וואוקס אין דעם ראיאן.״
לואיס קאונטי פארזיצער לערי דאלהאף האט געזאגט ,״לואיס קאונטי האט לאנג פארשטאנען אז ריינע
ענערגיע פראיעקטן קענען זיין געמיינזאם באלוינענד צו אונזער קאמיוניטי און דער דעוועלאפער .מיר
קאנגראטולירן אוואנגריד אויף דער פארענדיגונג פון נאך א פראיעקט אין לואיס קאונטי .מיר זעצן פאר
ווייטער צו פירן דעם סטעיט אין ווינט ענערגיע פראדוקציע.״
ען רעינאלדס ,עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דער עלייענס פאר ריינע ענערגיע ניו יארק ,האט געזאגט,
״מיר אנערקענען אלע טויזנטע שעה׳ן פון ארבעט וואס עס נעמט פאר דער קאנסטרוקציע טיעם צו
ברענגען דעם פראיעקט צום לעבן .דער נייער ראורינג ברוק ווינט קראפט פראיעקט איז גוטע נייעס פאר
ניו יארק ,ווי געצייגט דורך פאריגע וואכיגע רעקארד ווינט קראפט שאפונג .מיר זענען איין טריט נאענטער
צו די ריינע און מאדערנע גריד וואס ניו יארק דארף האבן.״
קעיטי מאלינאווסקי ,עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון טאג היל קאמיסיע ,האט געזאגט ,״מיט׳ן צוגעבן
דער ראורינג ברוק פראיעקט ,וועלן טאג היל פארמס איצט אדער באלד ווערן געגעבן א טאוועל מיט זייער
נאמען פאר איבער  MW 600פון ווינט-געשאפענע ריינע עלעקטריציטעט .דער טאג היל קאמיסיע שטיצט
דעם ראיאן׳ס טאונס און ווילעדזשעס און זייער פעאיגקייט צו פירן באנייבארע ענערגיע אנטוויקלונג מיט
פאסיגע פלאצירונג און נאכפאלגן ארטיגע זאונינג און געזעץ פאדערונגען אויף אן אופן וואס איז אין
איינקלאנג מיט ניו יארק׳ס אמביציעזע ריינע ענערגיע צילן.״

דזשולי טיגהע ,פרעזידענט פון דער ניו יארק ליעגע פון קאנסערוועישען וויילער ,האט געזאגט ,״ניו
יארק דארף נעמען דרייסטע שריטן צו רעדוצירן עמיסיעס ,און דער נייער ווינט איינריכטונג וועט סערווירן
איבער  500,000היימען מיט ריינע ענערגיע און שאפן גוט באצאלטע גרינע דזשאבס .ניו יארק טוט נישט
בלויז רעדן רייד נאר עס גייט אויך דעם גאנג צו רעדוצירן אונזער אנגעוויזנקייט אויף פאסיל-ברענשטאף.
 NYLCVאיז באגייסטערט צו זען ריינע ענערגיע פראיעקטן ווי אוואנגריד׳ס באלד  80מעגעוואַ ט ווינט-
פאַ רם אין דער נארט קאנטרי קומען אָ נליין אונז צו העלפן עררייכן  70פראצענט באנייבארע ענערגיע ביז
 2030און זערא-עמיסיע גריד ביז .2040״
ניו יארק סטעיט׳ס לאנד-וועגווייזיגע קלימאט פלאן
ניו יארק סטעיט׳ס לאנד-וועגווייזיגע קלימאט אגענדע איז דער מערסט-אגרעסיווער קלימאט און זויבערע
ענערגיע איניציאטיוו אין דעם לאנד ,רופנדיג פאר א מסודר׳דיגע און יושר׳דיגע טראנזיציע צו זויבערע
ענערגיע וואס שאפט דזשאבס און טוט ווייטער אונטערהייבן א ׳גרינע עקאנאמיע׳ אין דער צייט וואס ניו
יארק סטעיט ערהוילט זיך פון דער קאוויד 19-פאנדעמיע .דורך אריינגעשטעלן אין געזעץ דער ׳קלימאט
פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט׳ האט זיך ניו יארק געשטעלט אויף א וועג צו דערגרייכן איר
פארלאנגטע ציל פאר א זערא-עמיסיע עלעקטריק סעקטאר ביז׳ן יאר  ,2040אריינגערעכנט דאס שאפן
פון  70פראצענט איבערניציגע ענערגיע ביז׳ן יאר  ,2030און צו דערגרייכן קארבאן נייטראליטעט איבער
דער גאנצער עקאנאמיע .עס בויט אויף ניו יארק׳ס פרעצעדענטלאזע אינוועסטירונגען צו פארשנעלערן
דאס שאפן פון זויבערע ענערגיע ,אריינגערעכנט איבער  33ביליאן דאלער אין  102גרויס-פארנעמיגע
באנייבארע ענערגיע פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט 6.8 ,ביליאן דאלער צו רעדוצירן געביידע עמיסיע,
 1.8ביליאן דאלער צו פארברייטערן סאלאר ענערגיע ,איבער  1ביליאן דאלער פאר זויבערע-ענערגיע
טראנספארטאציע איניציאטיוון ,און איבער  1.6ביליאן דאלער אין  NY׳גרינע באנק׳ פארפליכטונגען.
אלעס צוזאמען שטיצן די אינוועסטירונגען באלד  158,000דזשאבס אין ניו יארק׳ס זויבערע ענערגיע
סעקטאר אין  ,2020א  2,100פראצענטיגער העכערונג אין דער אויסגעשפרייטער סאלאר-ענערגיע
סעקטאר זייט  2011און א פארפליכטונג צו אנטוויקלען  9,000מעגאוואטס פון ים-ווינט ענערגיע ביז׳ן יאר
 .2035אונטער דער קלימאט אקט וועט ניו יארק בויען אויף די פארשריטן און רעדוצירן גרינהויז גאז
ארויסלאז מיט  85פראצענט פון די  1990שטאפלען ביז  ,2050און אין דער זעלבער צייט פארזיכערן אז
כאטש  35פראצענט ,און מיט׳ן ציל פון  40פראצענט ,פון די בענעפיטן פון זויבערע ענערגיע
אינוועסטירונגען ווערן צוגעטיילט צו אומפארגינסטיגטע קאמיוניטיס ,און אוואנסירן פארשריטן צו דעם
סטעיט׳ס  2025ענערגיע-עפעקטיווער ציל אויף צו רעדוצירן אנ-סייט ענערגיע באניץ מיט  185טריליאן
 BTUפון ענדע-באניץ געשפארטע ענערגיע.
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