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1 Inleiding 

1.1 Figuren en bijlagen 

 

Figuur 1-1:  Situering windturbines in het projectgebied – toponiemen en aanwezige infrastructuur 

(orthofoto) 

Bijlage 1:  Stedenbouwkundige vergunning 

 

Bijlage 9:  Kaartenbundel 

 

1.2 Situering en korte schets van het project 

1.2.1 Voorgeschiedenis  

Storm 17 bv en Eneco Wind Belgium nv onderzoeken al enige tijd de mogelijkheid om 
windturbines te ontwikkelen in voorliggende projectzone.  Na de nodige voorbereidende studies 
werd in 2013 een milieu- en stedenbouwkundige vergunning ingediend voor het ontwikkelen van 
3 windturbines langs de E34. 
 
De stedenbouwkundige vergunning werd voor een eerste keer verleend op 10 april 2014 (zie 
Bijlage 1). Aansluitend werd ook de milieuvergunning verleend voor deze 3 windturbines. 
 
Tussen 2014 en 2020 werd de vergunning meerdere malen verleend door de GSA en vernietigd 
door de Raad van Vergunningsbetwistingen. Zo werd er tegen de vergunning van 10 april 2014 
verschillende annulatie-beroepen ingediend bij de RvVb. De RvVb vernietigde deze vergunning 
op 15 maart 2016. 
 
Op 18 april 2016 werd deze vergunning opnieuw verleend. Waarna de vergunning werd vernietigd 
op 3 april 2018. Op 25 september 2018 werd de vergunning opnieuw verleend, die wederom 
vernietigd werd op 4 februari 2020 door de RvVb. 
 
In het arrest oordeelt de RvVb dat het project een project is van bijlage II bij het project-MER 
besluit waarvoor minstens een ontheffing moet worden opgemaakt. 
 
In het licht van dit arrest hebben de opdrachtgevers de beslissing genomen om aansluitend een 
MER-Ontheffing op te maken voor dit project. 

1.2.2 Korte schets 

Voorliggend project omvat drie windturbines gelegen aan het kruispunt van de R4 met de 
E34/N49 te Assenede. De windturbines sluiten aan bij meerdere windturbineparken in de 
omgeving met in totaal 17 windturbines van verschillende windontwikkelaars. In het ‘Provinciaal 
Beleidskader Windturbines’ vallen deze drie geplande windturbines in een zone die werd 
aangeduid als potentiële locatie voor windturbines met inplantingslocaties geschikt voor solitaire 
turbines, lineaire opstellingen of clusters. 
 
Naast de geplande windturbines die onderwerp zijn van deze MER-ontheffing zijn er nog 14 
andere windturbines in de ruime omgeving operationeel of vergund. Het betreft: 

− 1 vergunde turbine van STORM langs de R4 in Evergem (beroepsprocedure lopende); 

− 1 operationele turbine van Eneco Wind Belgium nv langs de R4 in Zelzate;  

− 2 windturbines van Storm 19 bv i.s.m. Eneco Wind Belgium nv langs E34/N49 in Zelzate, ten 
oosten van het projectgebied (in procedure); 

− 4 operationele turbines van Luminus i.s.m. Ecopower langs de R4 op het bedrijventerrein 
Rieme Noord;.  
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− 6 operationele turbines van Aspiravi langs de E34/N49 te Assenede, ten westen van het 
projectgebied. 

 
Binnen het projectgebied is gekozen om een windpark te ontwikkelen met 3 windturbines van een 
groter type. Bij het berekenen van de energieopbrengsten van verschillende type windturbines 
kan er gesteld worden dat de energieopbrengst van windturbines met een grotere rotordiameter 
(RD 114m) gelijk (of zelfs meer) is aan de energieopbrengst van meerdere kleinere windturbines. 
Door te opteren voor een windpark met een minder aantal windturbines, maar een grotere 
rotordiameter, is er minder milieutechnische impact op de omgeving. De aanvragers zijn ervan 
overtuigd dat de inplanting, tussenafstanden en windturbinekeuze de meest optimale invulling 
vormen van de betrokken zone.  
 

1.3 Toetsing aan de MER-plicht 

 
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de 
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage bevat de rubriek “Installaties 
voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie”. Een project valt onder bijlage 
II voor zover de activiteit betrekking heeft op  

− 20 windturbines of meer, of 

− op 4 windturbines of meer, die een aanzienlijke invloed hebben of kunnen hebben op een 
bijzonder beschermd gebied. 

 
In het Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten 
onderworpen aan milieueffectrapportage wordt aangegeven wat er verstaan wordt onder 
‘bijzonder beschermde gebieden’:  

− De speciale beschermingszones overeenkomstig het decreet van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. 

− Gebieden aangeduid overeenkomstig de Conventie van Ramsar inzake watergebieden van 
internationale betekenis. 

− Beschermde duingebieden of voor het duingebied belangrijk landbouwgebied zoals 
aangegeven ter uitvoering van het decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen tot 
bescherming van de kustduinen. 

− Natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde en de ermee vergelijkbare 
gebieden, aangewezen op plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen van 
kracht in de ruimtelijke ordening. 

− Bosgebieden, valleigebieden, brongebieden, overstromingsgebieden, agrarische gebieden 
met ecologisch belang of ecologische waarde en de ermee vergelijkbare gebieden, 
aangewezen op plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de 
ruimtelijke ordening. 

− Beschermde landschappen, stads- of dorpsgezichten, monumenten of archeologische zones. 

− Waterwingebieden en bijhorende beschermingszones type I en II vastgesteld ter uitvoering 
van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer. 

− Het Vlaams Ecologisch Netwerk overeenkomstig het decreet van 21 oktober 1997 betreffende 
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. 

− Een volgens een plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan vastgesteld erfgoedlandschap. 
 
Indien het bovenstaande niet van toepassing is op het voorliggend project is, met het Besluit van 
de Vlaamse Regering inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening van 01 maart 
2013, de bijlage III van toepassing. Het voorliggend project valt er namelijk onder de categorie 3 
Energiebedrijven, meer bepaald de rubriek i ‘installaties voor de winning van windenergie voor 
de energieproductie (windturbineparken) (projecten die niet onder bijlage II vallen)’. Binnen het 
voorliggend project worden er 3 windturbines voorzien in agrarisch gebied 
(gewestplanbestemming) op grondgebied van de gemeente Assenede, geclusterd parallel aan 
de autosnelweg E34/N49. De aanleg van deze windturbines situeert zich in de nabijheid van 
andere vergunde en/of operationele turbines. Verder hebben de turbines een mogelijke invloed 
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op een bijzonder beschermd gebied, meer bepaald beschermd monument ‘Goed ter Looveren’. 
Bijgevolg valt het project onder rubriek 3i van bijlage II. 

1.4 Initiatiefnemers 

 
Storm 17 bvba (verder in het rapport ‘Storm’ genoemd) 
Borsbeeksebrug 22 
2600 Antwerpen 
Tel.: 03 210 07 20 
 
Contactpersoon: Dries Van Hooydonk 
Dries.VanHooydonk@storm.be of 0491 35 61 46 
 
Eneco Wind Belgium  
Battelsesteenweg 455i  
2800 Mechelen  
Tel.: 015 40 41 90 
 
Contactpersoon: Steven Vandevelde 
Steven.vandevelde@eneco.com of 0479 28 83 76 
 
 

1.5 Team van deskundigen 

 
Voor het op te maken project-MER en MER Ontheffing wordt voor elke relevante 
onderzoekdiscipline een erkend MER-deskundige opgegeven. In het MER zullen de effecten van 
de aanleg en de werking van het windturbinepark onderzocht worden. In deze MER-ontheffing 
zullen de disciplines ‘geluid en trillingen’, ‘bodem’, ‘water’ ‘biodiversiteit’, ‘landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie’ en ‘mens – ruimtelijke aspecten (incl. mobiliteit en gezondheid)’ 
bestudeerd worden. De aspecten ‘licht’ en ‘gezondheid’ worden geïntegreerd in de discipline 
‘mens – ruimtelijke aspecten’ 
 
Gezien windturbines vooral milieueffecten tijdens de exploitatiefase met zich meebrengen, zijn 
volgende disciplines van belang: 

− Geluid 

− Biodiversiteit 

− Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

− Mens, ruimtelijke aspecten, hinder, veiligheid en gezondheid  
Dit zijn sleuteldisciplines en enkel deze zullen door een erkend mer-deskundige beschreven 
worden. De discipline slagschaduw wordt mee geïntegreerd in de discipline mens. 
 
De exploitatie van windturbines impliceert elektriciteitsproductie zonder noemenswaardige 
uitstoot. Dit heeft indirect positief effect op luchtkwaliteit. Dit komt beknopt aan bod. Volgende 
disciplines zijn enkel van belang bij aanlegfase, en slechts heel beperkt in exploitatiefase. Dit zijn 
nevendisciplines en moeten niet uitgewerkt worden door een erkend deskundige: 

− Mobiliteit 

− Water 

− Bodem 

− Klimaat 
 
Gezien het beperkte belang ervan, kennen deze disciplines een zeer beperkte uitwerking.  
 
De disciplines ‘warmte en straling’ zijn geen relevante disciplines en worden niet weerhouden.  
 

mailto:Dries.VanHooydonk@storm.be
mailto:Steven.vandevelde@eneco.com
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Volgend team van erkende MER-deskundigen wordt voorgesteld voor de opmaak van de MER-
ontheffing: 
 

Tabel 1-1: overzicht MER-deskundigen 

Discipline Naam  Erkennings- nummer  Medewerkers 

Coördinator Els Ryckx LNE/ERK/MERCO/2019/00020 Laura Jannis 

Bodem  Filip Lauryssen MER/EDA/654 Annick Van Hulle 

Water Filip Lauryssen MER/EDA/654 Annick Van Hulle 

Geluid Lut Muyshondt   

Biodiversiteit Guy Geudens MER/EDA/709 Nora Oosters 

Landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie  

Els Ryckx MB/MER/EDA-659   

 

1.6 Opbouw dossier 

 
Voorliggend rapport is als volgt opgebouwd:  

• Inleiding met korte beschrijving van project en algemene inlichtingen met betrekking tot 

de initiatiefnemer van het project 

• Opbouw dossier 

• Algemene situering van het project 

• Projectbeschrijving 

• Overwogen alternatieven 

• Geïntegreerd ontwikkelingsscenario 

• Administratieve, juridische en beleidsmatige situering 

• Vergunningen 

• Ingreep-effectenanalyse met beschrijving van de te onderzoeken effecten die het 

projecten mogelijks kan teweegbrengen. 

• Algemene methodologie 

• Beschrijving milieueffecten per discipline 

• Integratie en eindsynthese 

• Literatuurlijst 

• Verklarende woordenlijst 

• Overzicht afkortingen 

• Bijlagen 
 
Vanuit de MER-ontheffing wordt naar de relevante hoofdstukken verwezen, die worden 
opgenomen in het MER-ontheffing, conform de lokalisatienota, (zie De Omzendbrief 
RO/2014/02).  
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2 Algemene situering van het project 

2.1 Figuren en bijlagen 

 

Figuur 2-1: Liggingsplan 

Figuur 2-2: Inplanting windturbines op stratenplan 

Figuur 2-3: Overzicht ligging turbines in de omgeving 

 

2.2 Algemene situering 

 
Het projectgebied is gelegen op het grondgebied van de gemeente Assenede in de provincie 
Oost-Vlaanderen. 
De turbines sluiten aan op de bestaande lijninfrastructuur E34/N49 (autosnelweg). De turbines 
staan ten zuiden van de snelweg, de 2 westelijke turbines staan tussen de N458 en N448, de 
meest oostelijke turbine staat tegenover het bedrijventerrein AKMO. De windturbines staan 
ingeplant in agrarisch gebied.  
 

Tabel 2-1: Lambert coördinaten van de nieuw gepland WT’s in Assenede 

Naam X-coördinaat (°) Y-coördinaat (°) 

WT N1 106330 209929 

WT N2 106755 209906 

WT N3 107567 209848 

 

In de lokalisatienota van de vergunningsaanvraag hebben de 3 windturbines de nummering 
WT01, WT02 en WT03, op de plannen en de aanvraagdocumenten hebben dezelfde turbines de 
nummering WT N1, WT N2 en WT N3. We nemen in onderliggend rapport de nummering van de 
plannen over. 

 
De gemeente Assenede ligt centraal in het noordelijke deel van de provincie Oost-Vlaanderen, 
op korte afstand van de landsgrens. De 3 windturbines worden voorzien in een lijnopstelling 
parallel aan en ten zuiden van deze snelweg. Binnen de omgeving zijn meerdere windturbines 
en windturbineparken voorzien.  
 

2.3 Turbines in de omgeving 

 
Hieronder in tabel 2-2 is een overzicht terug te vinden van operationele turbines en turbines die 
in procedure zijn. 
 

Tabel 2-2 Nabijgelegen windturbines 

naam Leverancier X-coördinaat Y-coördinaat status 

SEWB4 Storm/Eneco 107950 209749 in procedure 

SEWB5 Storm/Eneco 108285 209669 in procedure 

EWB Eneco 108258 209186 operationeel 

S Storm 107772 208739 in procedure 

EDF-01 Luminus/Ecopower 108045 208389 operationeel 

EDF-02 Luminus/Ecopower 108635 208384 operationeel 
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naam Leverancier X-coördinaat Y-coördinaat status 

EDF-03 Luminus/Ecopower 108532 208719 operationeel 

EDF-04 Luminus/Ecopower 108245 208816 operationeel 

Aspi_01 Aspiravi 100925 211394 operationeel 

Aspi_02 Aspiravi 101694 211148 operationeel 

Aspi_03 Aspiravi 102584 210857 operationeel 

Aspi_04 Aspiravi 103362 210613 operationeel 

Aspi_05 Aspiravi 104252 210326 operationeel 

Aspi_06 Aspiravi 104887 210149 operationeel 
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3 Projectbeschrijving 
 

3.1 Technische beschrijving van de uit te voeren werken 

3.2 Type turbine 

 

• Aantal windturbines: 3  
 

• Vermogen van de windturbine (in MW): max. 3,5 MW  
 

• Wiekdiameter: max. 114 m  
 

• Tiphoogte: max. 180 m  
 

• Verwachte productie op deze locatie: ca. 15 000 MWh/jaar 
 

Bovenvermelde technische specificaties zijn absolute maximumwaarden, er wordt dus steeds 
uitgegaan van het worst-case scenario (vergroten kan niet meer, verkleinen wel). 
 

 
Figuur 3-1: Toelichting begrippen windturbine. 

3.2.1 Toegangsweg 

 
 
Tijdens de bouwfase en het onderhoud dienen de windturbines goed bereikbaar te zijn. Om de 
goede bereikbaarheid te garanderen wordt de toegangsweg aangesloten op de bestaande weg.  
Er zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de bestaande openbare wegen.  
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Waar nodig en bij gebrek aan een bestaande verharding, wordt een verharde toegangsweg in 
waterdoorlatende steenslagverharding voorzien die zal aansluiten op de bestaande wegenis.  Bij 
de aanleg van deze toegangsweg zal er aandacht geschonken worden aan het maximaal 
vrijwaren van waardevolle landschapselementen zoals holle wegen, bomenrijen, wegbermen,… 
De toegangswegen zullen enkele grachten kruisen en hier zal de gracht plaatselijk ingebuisd 
worden. 

3.2.2 Werkvlak 

 
Er dient ook een werkvlak van 1.500 m² per windturbine beschikbaar te zijn voor de bouw en  
het onderhoud. Dit wordt uitgevoerd in een waterdoorlatende steenslagverharding.  
 

 
Figuur 3-2 Voorbeeld detail inplanting 

 

3.2.3 Cabine en leidingen  

 
Voor aansluiting op het openbare elektriciteitsnet wordt een elektriciteitscabine (met aankomst- 
en vertrekcellen en de nodige beveiligings-, meet- en telapparatuur) met maximum afmetingen 
van 800 x 300 x 354 cm (LxBxH) voorzien.  
 
De kabels voor de aansluiting van de windturbines op het elektriciteitsnet lopen uitsluitend 
ondergronds, en zoveel mogelijk onder de bestaande of nog aan te leggen verharding tot aan de 
perceelsgrens. Hiervoor is er dus weinig of geen extra ruimtegebruik noodzakelijk.  
 

3.3 Aanlegfase 
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Een mogelijke fasering van de bouw van de turbines wordt afgestemd met de respectievelijke 
grondeigenaren en –gebruikers. Dit gebeurt in de mate van het mogelijke gegroepeerd om zowel 
de impact van de eventuele hinder van de werken als de kosten te beperken. Het is dan ook niet 
mogelijk om voor de bouw van de windturbines een fasering uit te werken. 
De duur van de bouwfase van het volledige windpark wordt geraamd op 1 jaar. 
 
De windturbines moeten tijdens de bouw en de exploitatie (onderhoud) goed bereikbaar zijn. De 
toegang tot de turbines zal gebeuren via dienstwegen die aansluiten op bestaande wegenis. Een 
semi-verharde dienstweg wordt gebruikt voor het werfverkeer bij oprichting en bij onderhoud. 
Tijdens de oprichting kan het noodzakelijk zijn bepaalde stapel- en rijzones tijdelijk aan te leggen 
met rijplaten of als tijdelijke dienstweg.  
 
In de MER-ontheffing wordt voor het beschrijven en beoordelen van de optredende milieueffecten 
rekening gehouden met de verschillende deelingrepen van de bouwfase zoals: graafwerken, 
funderingen, toegangswegen, aanvoer onderdelen, montage, afwerking,…. 
 

3.4 Exploitatiefase 

 
De turbines worden regelmatig nagezien en onderhouden door personeel ter plaatse. Indien 
nodig kunnen bepaalde onderdelen worden vervangen.  
Bovendien wordt de conditie van het windpark continu van op afstand (PC supervisie) in de gaten 
gehouden. 
 
De toegang voor routineonderhoud wordt in overleg met de betrokken grondeigenaar(s) en 
opstalverleners, concessiehouders of terreineigenaars bepaald, waarbij maximaal gebruik 
gemaakt wordt van reeds bestaande infrastructuur.  
Het verhard werkvlak dient niet in zijn geheel en/of permanent vrij te zijn, maar moet gedurende 
de exploitatieperiode in functie van onderhoudswerkzaamheden tijdelijk beschikbaar kunnen zijn. 
Hiervoor worden de nodige afspraken gemaakt met de terreineigenaars. 
 
Tijdens de exploitatie is het directe grondgebruik van de windturbines zeer klein. De bepalende 
factoren voor een eventuele vrij te houden zone naast de turbinemast zijn hier 
veiligheidsaspecten, onderhoudswerkzaamheden en herstellingen. Onderhoud van de 
windturbines gebeurt gemiddeld 2 maal per jaar en duurt ongeveer 2 dagen. Hiervoor dient de 
windturbine goed bereikbaar te zijn voor een onderhoudswagen en moet er een beperkte ruimte 
naast de mast beschikbaar zijn.  
 
Indien er permanente toegangswegen worden aangelegd voor de bouw van de windturbines, 
worden deze naderhand behouden voor het onderhoud. Enkel in het geval er ernstige schade 
aan een turbine zou zijn, dienen er soms grotere oppervlaktes beschikbaar gemaakt te worden 
om bijvoorbeeld een mobiele kraan te plaatsen. De nodige ruimte hiervoor dient op relatief korte 
termijn te kunnen worden vrijgemaakt. Dergelijke schade komt bij de moderne windturbinetypes 
gelukkig nog zelden voor. Het veiligheidsaspect dient per windturbine in detail onderzocht te 
worden en zal eventueel ook gevolgen hebben voor het nodige gebied rond de windturbine dat 
moet worden vrijgehouden. 
 
Een belangrijk veiligheidsaspect betreft de mogelijkheid van ijsval. De turbines zijn voorzien van 
een redundant ijsdetectiesysteem, zodanig dat de windturbines uit dienst gezet worden wanneer 
mogelijk ijs gedetecteerd wordt. Heropstart zal pas gebeuren zodra de turbines ijsvrij zijn. Ook 
hierover worden de nodige afspraken gemaakt met de terreineigenaars. 
Bij te veel wind worden de windturbines uit de wind geplaatst vanuit veiligheidsoverwegingen. 
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3.5 Afbraakfase  

 
Na de voorziene levensduur van de turbines kunnen de turbines worden verwijderd. De 
aanvragers nemen na het einde van de concessie de kosten voor de ontmanteling van de 
windturbines en de rehabilitatie van de site op zich.  
 
Het stopzetten van de exploitatie van de windturbines kan de afbraak ervan en het herstel in de 
oorspronkelijke toestand betekenen dan wel de realisatie van nieuwe windturbines. Dit zal 
ingegeven worden door de concrete situatie en geldende randvoorwaarden op dat ogenblik. 
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4 Alternatievenonderzoek 

4.1 Doelstelling 

4.1.1 Vanuit de algemene beleidscontext  

 
In 1997 werd in het Japanse Kyoto een VN-conferentie gewijd aan de klimaatsveranderingen op 
aarde. De industrielanden hebben daar concreet de afspraak gemaakt om de uitstoot van 
schadelijke broeikasgassen terug te dringen.  
 
In maart 2007 werd door de Europese commissie ‘Energy for a Changing World’ voorgesteld met 
de zogenaamde 20-20-20-doelen. Tegen 2020 wil de Unie 20 procent minder uitstoot van 
broeikasgassen, 20 procent minder energieverbruik en 20 procent van de energie uit 
hernieuwbare bronnen.  
 
Op 23 januari 2008 werd het Europese klimaatplan officieel voorgesteld in het Europees 
parlement dat per Europese lidstaat concrete doelstellingen oplegt voor het aandeel 
hernieuwbare energiebronnen in het energieverbruik. Deze doelstellingen zijn tevens opgenomen 
in de Europese richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen.  
In het kader van het Energiedecreet stelt de Vlaamse Regering voor elk jaar een bruto 
binnenlandse groenestroomproductie voorop en legt ze indicatieve subdoelstellingen per 
hernieuwbare energiebron vast die erop gericht zijn de vooropgestelde bruto binnenlandse 
groenestroomproductie te bereiken. Op 31 januari 2014 heeft de Vlaamse Regering 
subdoelstellingen tot 2020 vastgelegd. De Vlaamse overheid heeft een tussentijdse doelstelling 
vooropgesteld om tot een productie van 9% groene stroom te komen in 2014 en 13% in 2020. De 
groei van de groene stroomproductie wordt gestimuleerd door het marktconforme systeem van 
groenestroomcertificaten dat in werking is getreden op 1 januari 2002. Op Europees niveau blijft 
de bindende doelstelling van 20% hernieuwbare energie tegen 2020 van kracht, vergeleken met 
een huidig niveau van 8,5%. De groei van de groene stroomproductie wordt gestimuleerd door 
het marktconforme systeem van groenestroomcertificaten dat in werking is getreden op 1 januari 
2002.  
 
Voor windenergie komen deze doelstellingen overeen met een jaarlijks bijkomend vermogen aan 
windturbines van 80 MW van 2014 tot 2020, en een productietoename tot 2094 GWh in 2020. 
Om deze doelstelling te halen zijn nog inspanningen nodig. Zowel biomassa-energie als 
windenergie zijn belangrijke bronnen om deze doelstelling voor hernieuwbare energieproductie 
te kunnen behalen. In mei 2016 heeft de Vlaamse Regering definitief beslist om geen steun toe 
te kennen aan de biomassacentrale te Gent (verwacht geïnstalleerd vermogen 200MW). De 
handelsrechtbank van Tongeren heeft de centrale van Langerlo in april 2017 failliet verklaard. 
Deze centrale zou omgevormd worden tot een biomassacentrale met een totaal vermogen van 
519MW.  De bindende Europese doelstelling van een aandeel van 13% aan hernieuwbare 
energie in het energieverbruik zal hierdoor nog moeilijker gehaald worden. Hierdoor neemt de 
dringende noodzaak voor de realisatie van bijkomende zonne-en windparken alleen maar toe. 
Voorliggend project kan helpen om deze doelstelling te halen 
 
In 2006 stelde de Vlaamse overheid de Omzendbrief EME/2006/01 – RO/2006/02 op: 
“Afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines”. Op 22 maart 2012 
zijn de nieuwe sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines uit VLAREM II (‘VLAREM trein 
2011’) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hiermee zijn duidelijke richtlijnen vastgelegd voor 
de inplanting van windturbines. Dit is later aangevuld met de VLAREM treinen 2012 en 2013.  
In april 2014 is een nieuwe omzendbrief ‘Afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting 
van windturbines’ uitgevaardigd (RO/2014/02). De criteria en de randvoorwaarden zoals gesteld 
in deze omzendbrief zijn weergegeven in paragraaf 6.3. 
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De omzendbrief van 2014 (RO/2014/02) vermeldt dat het potentieel voor windenergie op het land 
voor Vlaanderen geraamd wordt op ongeveer 1.000 MW tegen 2020, met een energieproductie 
van ongeveer 2.100 GWh per jaar, en dat dit overeenkomt met een duurzame 
elektriciteitsproductie voor ongeveer 540.000 gezinnen. 
Windenergie vermijdt de uitstoot van schadelijke emissies die bij de verbranding van fossiele 
brandstoffen optreedt. Een studie van VITO uit 2010 schat dat windenergie de uitstoot van 1.100 
kton CO2, 340 ton NOx, 200 ton SO2 en 13 ton fijn stof (PM2,5) kan vermijden (Bron omzendbrief 
RO/2014/02). 
 

4.1.2 Vanuit betrokken initiatiefnemers 

 
Eén windturbine (type 3,5 MW) van voorliggend project levert gemiddeld per jaar ongeveer 5 
GWh aan elektriciteit. Het windpark, bestaande uit 3 windturbines, produceert samen een totaal 
van ongeveer 15.000 MW. Dit levert voldoende elektriciteit voor meer dan 4.286 gezinnen en 
stemt overeen met een CO2-reductie van ongeveer 6.800 ton per jaar. 
 
Storm is een Vlaamse windparkontwikkelaar. De belangrijkste stakeholders van Storm zijn TINC, 
PMF Infrastructure Fund Comm. VA en Clean Energy Invest CV. Omwonenden kunnen 
participeren in de Storm-windparken via de coöperatieve Storm CV.  
 

Eneco Wind Belgium NV werd opgericht in 2001 (toenmalige naam Air Energy) en is een 

vennootschap die zich richt op de ontwikkeling, bouw, financiering en exploitatie van 
windenergieprojecten. Van bij de start geniet de groep van een solide reputatie die haar toeliet 

uit te groeien tot één van de belangrijkste spelers op de Belgische windenergiemarkt. De huidige 

geïnstalleerde capaciteit op het land bedraagt ca. 200 MW (98 windturbines). Daarnaast zijn er 
nog verschillende projecten in aanbouw en in ontwikkeling. 

 
Eneco Wind Belgium is een 100% dochtermaatschappij van de energiegroep Eneco. Eneco levert 

op vandaag energie aan meer dan 2 miljoen klanten en stelt meer dan 3.500 mensen te werk. 
Eneco is actief in productie, transport en levering van elektriciteit en gas en wil een 100% groen 

productiepark uitbouwen. In België heeft Eneco een stevig klantenbestand uitgebouwd met zowel 

grote industriële klanten als meer dan 1 miljoen particuliere klanten. Eneco is ook zeer actief op 
andere gebieden in duurzame energieproductie zoals, zon en e-mobility. 

Eneco wil duurzame energie van iedereen haalbaar en betaalbaar maken. Samen met onze 
klanten en partners werken we naar een volledig duurzame energievoorziening waarbij alle 

energie uit eindeloze, natuurlijke en schone bronnen komt, zoals wind en zon. Bovendien willen 

we zo veel mogelijk van die energie op Belgische bodem opwekken. 
 
Bij het ontwikkelen van het windturbinepark hebben de initiatiefnemers gestreefd naar een 
maximale invulling van de projectzone. Om dit te onderzoeken werd een initiële screening met 
volgende criteria uitgevoerd: 

Maximale inplanting en energieopbrengst  

− Optimale windtechnische invulling om het rendement voor deze zone te maximaliseren.  

 Hier is de maximale windsnelheid een belangrijk criterium, waardoor de windturbines bij 
voorkeur ingeplant worden in een zone met hoog windpotentieel (hoge gemiddelde 
windsnelheid); 

 Beperkte variatie van windsnelheden is positief voor het windpotentieel. Gebieden met 
constante windsnelheid hebben hoger windpotentieel dan zones met afwisseling van 
hogere en lagere windsnelheid; 

 Een aanstroming van wind die ongestuurd kan gebeuren, bij voorkeur vanuit de dominante 
windrichting, levert hoogste windpotentieel. Zo weinig mogelijk obstakels voorkomen 
afremming en het ontstaan van turbulenties.  
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 ->  Met een gemiddelde windsnelheid van 6. 5 m/s  m/s op 75 m heeft deze omgeving 
van de N49/E34 een redelijk gunstig windklimaat voor het opstellen van 
windturbines.  

  Om zoveel mogelijk beschikbare energie van de wind op te vangen, is het 
aangewezen om binnen de geldende beperkingen een zo groot mogelijke 
rotordiameter te kiezen..  

 ->  Het reliëf is zo goed als vlak en de obstakels zijn beperkt zodat de aanstroming van 
de wind relatief ongestoord gebeurt. 

 -> De hoogste gemiddelde windsnelheden in België worden waargenomen aan de kust 
en in het noorden van de provincie Antwerpen. In de rest van Vlaanderen is de 
gemiddelde windsnelheid meer gematigd, maar toch overal voldoende voor de 
plaatsing van windturbines. Daarbij blijven de variaties van de windsnelheid, zowel 
op korte als op lange termijn, relatief beperkt. 

− Beperken van de visuele impact:  

 de windturbines worden voorzien parallel met de snelweg, geclusterd met de aanwezige of 
geplande windturbines, wat de visuele impact op de omgeving vrij beperkt houdt. De visuele 
invloed op het beschermd monument wordt binnen de discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie bekeken. 

− Beperken van de impact op de huidige activiteiten, in dit geval wat betreft landbouw: 

 Werkvlakken zodanig inplanten dat er het ruimtegebruik beperkt is 

 In overleg met de eigenaar  

 Maximaal aansluiten bij de perceelgrenzen 

− De aanwezigheid van een aantal beperkingen zoals nabijgelegen woningen, pijpleidingen, … 
zoals besproken in onderhavige nota. Er zijn geen hoogspanningsleidingen in de nabije 
omgeving aanwezig.  

− Bij inplanting van de windturbines werd rekening gehouden met de rooilijnen van de snelweg 
en de gewestwegen. Er werd voldaan aan alle minimale veiligheidsafstanden. 

 
De exacte inplanting van deze windturbines werd verder in nauw overleg met de perceeleigenaars 
verfijnd, zodat de huidige en toekomstige agrarische bedrijvigheid op de percelen zeker niet 
gehypothekeerd wordt en zelfs maximaal bewaard wordt.  
 

Locatiekeuze 

− De windturbines worden in agrarisch gebied voorzien. Gezien hun beperkte oppervlakte 
inname, en gezien voor verharding grotendeels waterdoorlatende verharding wordt gebruikt, 
met name grindverharding, Door zowel de tijdelijke als de permanente toegangswegen in te 
planten ter hoogte van de perceelsgrenzen zal men de landbouwpercelen zo veel mogelijk 
behouden. Dit zal ook de versnippering op de landbouwstructuur op niveau van individuele 
percelen beperken. Ook het werkvlak (met de turbine) volgt zoveel mogelijk de bestaande 
perceelsgrenzen, waardoor het landbouwperceel zoveel mogelijk gevrijwaard wordt. Door 
beperkte ruimte inname, door beperken van versnippering en gebruik van waterdoorlatend 
materiaal is de ingreep op de landbouwpercelen en de open ruimte heel beperkt. De 
middenspanningscabine heeft een groene kleur om maximaal op te gaan in het bestaande 
landschap. 

− Optimale windtechnische invulling om het rendement voor deze zone te maximaliseren. 

− Beperken van de visuele impact: de 3 windturbines worden voorzien in landbouwgebied, in 
de nabijheid van de E34/N49 en de R4, vlakbij de industriële site rond Terranova en ten 
noorden als uitloper van het zeehavengebied Gent. De windturbines worden verder nog 
gebundeld met de reeds bestaande en/of vergunde windturbines.  

− Beperken van de impact op de huidige activiteiten. 

− De aanwezigheid van een aantal beperkingen zoals nabijgelegen woningen, 
hoogspanningsleidingen, beschermde landschappen, natuurgebieden, …. zoals besproken in 
onderhavige nota. 
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− De windturbines zijn gelegen in de zoekzone van de Provincie (Provinciaal Beleidskader 
Windturbines). 

 

Vooronderzoek 

Storm 17 bv en Eneco Wind Belgium nv onderzoeken al enige tijd de mogelijkheid om 
windturbines te ontwikkelen in voorliggende projectzone. Hiertoe is reeds studiewerk opgestart 
en ingepland. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste stappen die reeds genomen 
werden.  
 
Storm 17 bv en Eneco Wind Belgium nv hebben in 2013 een stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag en milieuvergunningsaanvraag ingediend voor voorliggende windturbines. 
Voor deze aanvraag zijn de nodige studies uitgevoerd. Op 10 april 2014 werd een 
stedenbouwkundige vergunning (zie Bijlage 1) afgeleverd voor dezelfde 3 windturbines op 
dezelfde locatie. Aansluitend werd ook de milieuvergunning verleend voor deze 3 windturbines. 
Het volledig verloop van de vergunningsaanvraag is terug te vinden onder § 1.2.1. 
 

4.2 Alternatieven 

4.2.1 Nulalternatief 

 
Het nulalternatief impliceert dat het windturbineproject niet gerealiseerd wordt. Echter, 
voorliggend windproject zal een bijdrage leveren tot de hernieuwbare energiedoelstellingen van 
Vlaanderen. De windturbines zullen ongeveer 15.000 MWh per jaar produceren, dit is equivalent 
aan de elektriciteitsbehoefte van circa 4.286 gezinnen. Het nulalternatief impliceert bijgevolg ook 
dat deze belangrijke bijdrage aan de Vlaamse hernieuwbare energiedoelstellingen komt te 
vervallen. 
 

4.2.2 Doelstellingsalternatief  

 
De doelstelling van het project is productie van (groene) elektriciteit. Mogelijke alternatieven om 
dezelfde doelstelling te realiseren maken gebruik van andere klassieke of hernieuwbare 
energiebronnen. Het afwegen van dergelijke alternatieven is eerder een zaak van het 
politiek/maatschappelijk debat en overstijgt de reikwijdte van deze ontheffingsnota.  

4.2.3 Locatiealternatieven  

 
De omgevingskenmerken van het projectgebied (windrijke regio en nabij zeehavengebied) zijn 
bijzonder geschikt voor de bouw van windturbines (cfr. omzendbrief EME/2006/01 – RO/2006/02 
en omzendbrief RO/2014/02 “Afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van 
windturbines”). Deze omzendbrief steunt op de pijlers duurzame ruimtelijk ontwikkeling, een 
duurzaam energiegebruik, de voordelen van windenergie ten opzichte van andere 
energiebronnen en de economische meerwaarde van windenergie 
 
Bij het ontwikkelen van het windturbinepark hebben de initiatiefnemers gestreefd naar een 
maximale invulling van de projectzone, in 1 lijn met reeds operationele turbines langs de E34/N49. 
Dit werd reeds besproken bij de locatiekeuzen onder § 0. 
 

− Optimale windtechnische invulling om het rendement voor deze zone te maximaliseren. 

− Beperken van de visuele impact: de 3 windturbines worden voorzien in landbouwgebied, in 
de nabijheid van de E34/N49 en de R4, vlakbij de industriële site rond Terranova en ten 
noorden als uitloper van het zeehavengebied Gent. De windturbines worden verder nog 
gebundeld met de reeds bestaande en/of vergunde windturbines.  

− Beperken van de impact op de huidige activiteiten. 
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− De aanwezigheid van een aantal beperkingen zoals nabijgelegen woningen, 
hoogspanningsleidingen, beschermde landschappen, natuurgebieden, …. zoals besproken in 
onderhavige nota. 

− De windturbines zijn gelegen in de zoekzone van de Provincie (Provinciaal Beleidskader 
Windturbines). 

 

4.2.4 Uitvoeringsalternatieven  

 
De voorgestelde opstelling van de windturbines is het resultaat van studiewerk in samenspraak 
met de verschillende beleidsactoren en de verschillende eigenaars van de terreinen. Er werd ook 
rekening gehouden met verschillende restricties die een grote impact hebben op de inplanting, 
zoals ondergrondse leidingen, de reservatiestrook van de E34/N49 en de omliggende 
woonkernen, woningen en industrie. 
 
De afstanden tussen de windturbines alsook de schaal en oriëntatie van de windturbines werd 
dusdanig gekozen zodat een maximale energieopbrengst kan verkregen worden. Indien de 
afstanden of de oriëntatie wijzigen, leidt dit tot een daling van de energieopbrengst en bijgevolg 
een minder aangewezen oplossing.  
 
De opstelling van de verschillende windturbines in voorliggend project vormt de meest optimale 
en meest haalbare opstelling, rekening houdend met de landbouwactiviteiten op de betrokken 
percelen. Er worden dan ook geen verdere alternatieven onderzocht in het kader van deze 
ontheffingsnota. 
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5 Ontwikkelingsscenario 
 
Nabij het projectgebied zijn de volgende goedgekeurde RUP’s van kracht: 

5.1 GRUP ‘Leidingstraat Zomergem-Zelzate – aanleg hoofdtransportleiding voor 

aardgas’  

 
In functie van de toename van aardgasverbruik in het Antwerps havengebied en de verhoging 
van de capaciteit van de ondergrondse opslag van aardgas in Loenhout voorziet Fluxys een 
bijkomende aardgastransportleiding naast de bestaande leiding tussen de post in Oostwinkel 
(Zomergem) en het bestaande station in Zelzate ter hoogte van de N49. Op die manier wordt de 
transportcapaciteit vanuit Oostwinkel naar de Antwerpse haven en de opslagplaats in Loenhout 
verhoogd. De bestaande aardgasleiding heeft een diameter 600 mm. De ondergrondse leiding 
ligt op meer dan 500 m van de meest dichtbij gelegen windturbine WT N3.  
 
De effecten van het ontwikkelingsscenario zullen bekeken worden bij de discipline 
Mens/veiligheid 
 

 
Illustratie 5-1: Ligging ondergrondse leidingstraat thv WT N2 en WT N3 (rode cirkels) 

5.2 GRUP ‘Afbakening Zeehaven Gent’, deelgebied ‘Zeehavengebied Rieme Noord’ (1),  

 
De meest dichtbij gelegen windturbine WT N3 ligt op circa 1 km van het deelgebied. Gezien dit 
gebied uitsluitend bestemd is voor zeehaven- en watergebonden industriële bedrijven, 
distributiebedrijven, logistieke bedrijven en opslag- en overslaginrichtingen evenals 
toeleveringsbedrijven en synergiebedrijven van de watergebonden bedrijven en de bestaande 
gevestigde productiebedrijven, zullen het verschijnen van de nieuwe turbines geen bijkomend 
effect hebben op de nieuwe bestemming van dit gebied. 
 

5.3 GRUP ‘Afbakening Zeehaven Gent’, R4 primaire weg - west  

 
De meest dichtbij gelegen windturbine WT N3 ligt op circa 1 km van het deelgebied. Het gebied 
is bestemd voor de aanleg, het beheer en de exploitatie van de weg, fiets-en voetpaden, 



  

   

 
 

Rapport 
Definitieve versie 
052_ST_17/1284-0010 
MER-Ontheffing   23 (194) 
 

 

23 (194 

 

bovengrondse en ondergrondse leidingen en nutsvoorzieningen en spoorinfrastructuur. De 
nieuwe turbines zullen geen bijkomend effect hebben op deze geplande werken. 
 

5.4 PRUP ‘BEK Assenede – Zelzate’  

 
Het provinciaal RUP ‘BEK Assenede – Zelzate’ is in opmaak. Het betreft hier het PRUP op ca. 
200 m ten noord(oost)en van het projectgebied en ten noorden van de E34/N49. Voorliggend 
plan betreft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Afbakening van het bijzonder 
economisch knooppunt Zelzate-Assenede’. 
Het plan voorziet in de bestemmingswijzigingen van ca. 35 ha bijkomend bedrijventerrein 
aansluitend op een bestaande bedrijvenconcentratie, meerbepaald de AKMO-zone gelegen 
langsheen de N49 te Assenede.  
De provincie opteert om een aanbod van ca. 30 ha bijkomende bedrijvigheid te creëren in 
aansluiting van het bestaande bedrijventerrein met in aansluiting daarvan ca. 5 ha lokale 
bedrijvigheid op grondgebied Zelzate1 . Binnen deze 35 ha (30 + 5ha) kan een differentiatie 
gebeuren naar de aard van bedrijvigheid. Aansluitend wordt voor het bedrijventerrein (bestaande 
en uitbreiding) de mogelijkheid voor een nieuwe ontsluiting onderzocht, teneinde het bijkomende 
verkeer, gecreëerd door het nieuwe bijkomende bedrijventerrein, op te vangen. De mogelijkheid 
tot het plaatsen van windturbines op het bedrijventerrein wordt eveneens onderzocht.  
 
De effecten van de windturbines op de nieuwe toekomstige bestemming worden onderzocht in 
de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie, en Mens. 
 

  
Illustratie 5-2: Inplanting van windturbine (rode cirkel) tov PRUP ‘BEK Assenede – Zelzate’   
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6 Administratieve, juridische en beleidsmatige situering van het 

project 

6.1 Figuren 

 

Figuur 6-1: Inplanting op gewestplan 

Bijlage 2: Tabel juridische en beleidsmatige randvoorwaarden  

6.2 Planologische bestemming studiegebied 

 
Relevant voor het locatievraagstuk van windturbines is één van de basisdoelstellingen van het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, namelijk het behoud en waar mogelijk de versterking van 
het buitengebied. Door windturbines zoveel als mogelijk te bundelen, moet het behoud van de 
nog resterende open ruimte in het sterk verstedelijkte Vlaanderen worden gegarandeerd. De 
absolute voorkeur gaat dan ook uit naar het realiseren van windenergieopwekking door middel 
van een clustering van windturbines. Binnen het voorliggend project worden drie windturbines 
voorzien in het landbouwgebied ten zuiden van de E34/N49 te Assenede, nabij het 
zeehavengebied Gent. Deze turbines bevinden zich in de directe nabijheid van meerdere reeds 
operationele of vergunde turbines, waardoor het geheel van windturbines als een cluster 
beschouwd kan worden. Voor een evaluatie van hoe de geplande turbines beantwoorden aan het 
clusteringsprincipe wordt verwezen naar de discipline “landschap, bouwkundig erfgoed en 
archeologie” (§ 14). 
 
In het PRS Oost-Vlaanderen werd in het addendum ‘Provinciaal Beleidskader Windturbines’ per 
deelruimte nagegaan in hoeverre (bijkomende) windturbines passend zijn binnen de algemene 
ruimtelijke principes die binnen deze deelgebieden gelden. De geplande windturbines vallen in 
een zone die door de provincie werd aangeduid als potentiële locatie voor windturbines met 
inplantingslocaties geschikt voor solitaire turbines, lineaire opstellingen of clusters. Ook bevindt 
de locatie zich vlak aan een belangrijk economisch knooppunt (Zelzate). Samen met het Gentse 
havengebied wordt deze zone in het addendum omschreven als “een uitstekende en 
prioritaire zone voor de ontwikkeling van windturbines”. 
 

6.3 Verordende ruimtelijke plannen 

 
Na de nodige studies werd op 10 april 2014 een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor 
dezelfde 3 windturbines op dezelfde locatie. Hieronder volgt een korte oplijsting van de 
verordende ruimtelijke plannen. 

6.3.1 Gewestplan 

 
De windturbines zijn volgens het Gewestplan gelegen t.h.v. het bestemmingsgebied ‘agrarisch 
gebied’ (Figuur 6-1). Het inplanten van windturbines met het oog op de productie van energie is 
in dit bestemmingsgebied vergunbaar op grond van artikel 4.4.9 van de Vlaamse Codex Ruim-
telijke ordening. Ze liggen vlak aan de reservatiestrook bij de E34/N49, maar toch erbuiten. 
 
Ingevolge artikel 4.2.1, 1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is een 
stedenbouwkundige vergunning nodig voor het optrekken van of plaatsen van een constructie. 
De bouw van de windturbines vereist derhalve een stedenbouwkundige vergunning.    
 
Overeenkomstig de geldende regelgeving blijven de Gewestplannen van toepassing zolang ze 
niet vervangen of opgeheven zijn door Ruimtelijke Uitvoeringsplannen.   
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Artikel 4.4.9, § 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voert de evenwel mogelijkheid in  
om af te wijken van de bestemmingsvoorschriften van de Gewestplannen, indien het 
aangevraagde kan worden vergund op grond van de voor de vergelijkbare categorie of 
subcategorie van gebiedsaanduiding bepaalde standaardtypebepalingen, vermeld in de bijlage 
bij het besluit van 11 april 2008.  
 
Artikel 4.3.1, § 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening legt de aandachtspunten en criteria 
op waarmee de overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld. Dit wordt 
in detail omschreven onder § 6.3.2. 
 
Het projectgebied is gelegen in ‘agrarisch gebied (code 900)’ volgens de gewestplanbestemming. 
Voor de  voorschriften van dit bestemmingsgebied gelden overeenkomstig het gewestplan 
‘Gentse en  Kanaalzone’ de volgende regels:  
 

“De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens 
bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf 
noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid 
voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-
agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische 
bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht 
worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een 
woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De 
afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande 
bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en 
bosgebieden.” 

 

6.3.2 Toetsing goede ruimtelijke ordening 

 
Gezien de vergunning verleend is, heeft het project de toetsing goede ruimtelijke ordening 
doorstaan. Hieronder volgt nog een kort een opsomming van de relevante aspecten waaraan het 
project conform artikel 4.3.1. van VCRO moet getoetst worden.  

Functionele inpasbaarheid: Het project is functioneel inpasbaar in de omgeving. De 
windturbines worden gebundeld met de N49/E34 en met de turbines die ook langs de 
snelweg ingeplant staan. Vermits de voorziene toegangsweg en middenspanningscabines 
slechts worden aangelegd ten dienste van de windturbines gelden ten aanzien van deze 
handelingen dezelfde overwegingen inzake functionele inpasbaarheid als dewelke gelden 
voor de windturbines zelf (clustering/bundeling/optimalisatie). Voor het plaatsen van een 
windturbine is relatief gezien weinig oppervlakte nodig.  
De windturbines zijn gelegen in landbouwgebied. Ze situeren zich in landbouwpercelen 
(hoofdzakelijk graan en maïs), maar door hun beperkte ruimte-inname zullen ze de 
bestaande landbouwactiviteiten op de aangesneden en omliggende akkers niet 
hypothekeren. Voor toegangs- en onderhoudswegen wordt zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van bestaande wegen. De toegangswegen, de werkvlakken en de 
elektriciteitscabines worden voornamelijk voorzien t.h.v. de perceelsgrens. Hierdoor zal het 
doorsnijden van de landbouwpercelen zoveel mogelijk vermeden worden en zal men de 
impact op de landbouwbedrijfsvoering zo klein mogelijk houden. Doordat de nieuwe wegen 
en de werkvlakken voorzien worden in waterdoorlatende verharding (bv. steenslag), kan 
regenwater direct in de bodem infiltreren, wat het effect van de wegen op de landbouw 
onbestaand maakt. 
  
Zoals reeds hoger beschreven is er een beperkte inname van landbouwgrond, wat ook het 
behoud van de openruimte bevestigt. 
In de discipline landschap zijn de effecten op open ruimte beschreven (zie § 14.5). Door 
de beoogde opstellingsvorm van de in dit project geplande turbines (als in 1 lijn, aansluitend 
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bij de grote weginfrastructuur en de ander windturbines), blijft de openheid van het 
landschap en de weidsheid wel beleefbaar en leesbaar..  

 
Schaal: Een windturbine kan een verkleinend effect hebben op de beleving van de schaal 
van bepaalde landschappelijke elementen, zoals bijvoorbeeld waterwegen en bomen, 
maar ook op andere elementen in het landschap, zoals bebouwing. Enkel zeer 
grootschalige structuren, kunnen zich verhouden tot de maat en schaal van windturbines. 
De windturbines worden ingeplant in een open landschap dat momenteel al geconfronteerd 
wordt met andere windturbines, waardoor de aanwezigheid van de nieuwe turbines niet 
aanzienlijk veel zal bijdragen aan een bijkomende verandering van de schaal van het 
landschap.   

 
Visueel-vormelijke aspecten: het project sluit visueel-vormelijk aan bij het landschap en 
zijn omgeving. De nieuwe turbines zullen het beeld van de infrastructuur versterken en de 
aantasting van de leesbaarheid van het landschap wordt zo voor het grootste deel 
vermeden, dit wordt meer gedetailleerd omschreven onder § 14. Het zeer verticale beeld 
van de turbines zal aansluiten op het reeds aanwezige verticale beeld van de overige 
turbines. De kleur van de windturbines is lichtgrijs, hetgeen het meest rustgevend is in het 
landschap en zodoende eventuele visuele impact van de turbines tot een minimum 
beperkt. De windturbines worden bovendien voorzien van een anti-reflectiecoating die de 
kans op flikkering of lichtschittering verwaarloosbaar en zelfs onbestaande maakt. Tot slot 
is er het traag draaiende type windturbine gekozen, wat als statiger en minder storend 
wordt ervaren dan een windturbine met een hoog toerental. 
De nieuwe toegangswegen en de werkvlakken hebben dezelfde grindverharding, wat voor 
een uniform beeld zorgt en o.w.v. de verharding in waterdoorlatend materiaal zoals grind, 
zal dit beeld aansluiten bij het agrarisch beeld van de omgeving.   

 
Ruimtegebruik en bouwdichtheid: Zoals onder functionaliteit werd aangegeven is voor 
het plaatsen van een windturbine relatief gezien weinig oppervlakte nodig.  
 
Hinderaspecten, gezondheid en veiligheid worden onder de hoofdstukken mens (zie 
§15 en 16), besproken. Hieruit blijkt dat er in zeer beperkte mate effecten te verwachten 
zijn en dat mits toepassen van de voorziene milderende maatregelen aan alle normen 
wordt voldaan. 
 
Cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf: cultuurhistorische aspecten worden in 
het hoofdstuk rond onroerend erfgoed meer gedetailleerd omschreven (zie § 0), Uit deze 
beoordeling blijkt dat het inplanten van windturbines vlakbij het beschermd erfgoed ‘‘Hoeve 
Goed ter Looveren’ zal resulteren in een verdere wijziging van de contextwaarde ervan. 
Echter is deze hoeve visueel grotendeels van een groenscherm voorzien en zijn er reeds 
andere industriële elementen en infrastructuur aanwezig vlakbij het erfgoed net zoals de 
prominent aanwezige windturbines in het zuiden. Zeker wanneer de turbines, die nu nog 
niet operationeel maar wel vergund zijn vlakbij de hoeve zullen verschijnen, wordt de 
grootteorde van de impact van de 3 nieuwe turbines op de context- en ensemblewaarde 
van het erfgoed als matig ingeschat. Aan het bodemreliëf zal na uitvoering van de werken  
in slechts beperkte mate iets wijzigen. 

 
De goede ruimtelijke ordening wordt niet geschaad, hetgeen in het bijzonder betekent dat de 
ruimtelijke draagkracht van het gebied niet wordt overschreden en dat de voorziene verweving 
van functies de aanwezige of te realiseren bestemmingen in de onmiddellijke omgeving niet in 
het gedrang brengt of verstoort. 
 
De overweging moet dus worden aangevuld met een concrete toetsing aan artikel 4.4.9 VCRO, 
zoals hierboven is toegelicht. Aldus kunnen de windturbines in afwijking van de 
gewestplanbestemming worden vergund. 
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6.3.3 Bijzondere plannen van aanleg  

 
T.h.v. de voorliggende inplantingslocaties zijn er geen goedgekeurde BPA’s van kracht. Nabij het 
projectgebied zijn echter nog de volgende goedgekeurde BPA’s van kracht: 

− BPA ‘Bedrijventerrein’ (1990/11/07; gemeente Assenede), ten noorden van de E34/N49 

− BPA ‘nr.5 Debbautshoek’ (1999/11/15; gemeente Zelzate), ten noorden van de E34/N49 en 
ten oosten van de R4 

− BPA ‘Rieme I’ (1996/03/11; gemeente Evergem), ten oosten van de R4 
 
Het voorliggend project is niet gelegen binnen een van deze bijzondere plannen van aanleg. Deze 
houden m.a.w. geen wijziging van de voorliggende bestemming volgens het Gewestplan in. 
Bovendien interfereert het voorliggend project niet met deze plannen. 

6.3.4 Ruimtelijke uitvoeringsplannen  

 
T.h.v. de voorliggende inplantingslocaties zijn er geen goedgekeurde RUP’s van kracht. Nabij het 
projectgebied zijn echter nog de volgende goedgekeurde RUP’s van kracht: 

− GRUP ‘Leidingstraat Zomergem-Zelzate – aanleg hoofdtransportleiding voor aardgas’ op ca. 
420 m ten zuiden 

− GRUP ‘Afbakening Zeehaven Gent’, op ca. 970 m ten (zuid)oosten, ten oosten van de R4: 
deelgebieden ‘afbakeningslijn’ (0), ‘Zeehavengebied Rieme Noord’ (1), ‘Koppelingsgebied 
Klein-Rusland-West’ (1) en ‘Kopperlingsgebied Rieme-Noord’ (7) 

 
Daarnaast is er nabij het voorliggend projectgebied tevens nog een provinciaal RUP in opmaak. 
Het betreft hier het PRUP ‘BEK Assenede – Zelzate’ op ca. 200 m ten noord(oost)en van het 
projectgebied en ten noorden van de E34/N49. Voorliggend plan betreft het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan (PRUP) ‘Afbakening van het bijzonder economisch knooppunt Zelzate-
Assenede’. 
Het plan voorziet in de bestemmingswijzigingen van ca. 35 ha bijkomend bedrijventerrein 
aansluitend op een bestaande bedrijvenconcentratie, meer bepaald de AKMO-zone gelegen 
langsheen de N49 te Assenede. 
 
Het voorliggend project is niet gelegen binnen een van deze ruimtelijke uitvoeringsplannen. Deze 
houden m.a.w. geen wijziging van de voorliggende bestemming volgens het Gewestplan in. 
Bovendien interfereert het voorliggend project niet met deze plannen. 
 

6.4 Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 

 
In tabel 6-1 zijn alle mogelijke juridische en beleidsmatige randvoorwaarden getoetst aan het 
plan. Telkens is de relevantie aangegeven en of de randvoorwaarde onderzoeksturend of 
procedurebepalend is voor het plan. Voor sommige relevante randvoorwaarden is verdere 
tekstuele uitleg nodig. In de tabel is telkens aangegeven in welk hoofdstuk de verdere uitwerking 
te vinden is. Ook een verwijzing naar relevante figuren is opgenomen. 
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7 Vergunningen 

7.1 Bestaande vergunningen/aangevraagde vergunningen. 

 
Voor deze windturbines werd in 2013 een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag en 
milieuvergunningsaanvraag ingediend. Voor deze aanvraag zijn de nodige studies uitgevoerd. 
Op 10 april 2014 werd een stedenbouwkundige vergunning (zie Bijlage 1) afgeleverd voor 
dezelfde 3 windturbines op dezelfde locatie. Aansluitend werd ook de milieuvergunning verleend 
voor deze 3 windturbines.  
 
Tussen 2014 en 2020 werd de vergunning meerdere malen verleend door de GSA en vernietigd 
door de Raad van Vergunningsbetwistingen.  
 
De stedenbouwkundige vergunning werd voor een eerste keer verleend op 10 april 2014 (zie 
Bijlage 1). Aansluitend werd ook de milieuvergunning verleend voor deze 3 windturbines. 
 
Tussen 2014 en 2020 werd de vergunning meerdere malen verleend door de GSA en vernietigd 
door de Raad van Vergunningsbetwistingen. Zo werd er tegen de vergunning van 10 april 2014 
verschillende annulatie-beroepen ingediend bij de RvVb. De RvVb vernietigde deze vergunning 
op 15 maart 2016. 
 
Op 18 april 2016 werd deze vergunning opnieuw verleend. Waarna de vergunning werd vernietigd 
op 3 april 2018. Op 25 september 2018 werd de vergunning opnieuw verleend, die wederom 
vernietigd werd op 4 februari 2020 door de RvVb. 
 
In het arrest oordeelt de RvVb dat het project een project is van bijlage II bij het project-MER 
besluit waarvoor minstens een ontheffing moet worden opgemaakt.  
 
 
Aanvullend op de vergunningsaanvraag werd deze MER ontheffing opgemaakt. Na goedkeuring 
door de dienst-MER zal dit rapport, samen met de definitieve goedkeuring, ingediend worden als 
aanvulling. 
 
Verder zijn er geen aanvullende vergunningen noodzakelijk. 
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8 Ingreep-effectschema en gegevensoverdracht 
 

8.1 Scoping o.b.v projectkenmerken 

 
Voorliggende ontheffingsnota bestudeert en beoordeelt de keuze van de inplanting van 3 
windturbines te Assenede. Tabel 8-1 geeft een overzicht van de projectingrepen en de te 
verwachten directe en indirecte effecten.  
Ten aanzien van windturbines kunnen, zoals aangegeven in het overzicht van de ingrepen en 
effecten, drie deelfasen onderscheiden worden met name: de bouw, de exploitatie en de afbraak 
van de windturbines.  
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Tabel 8-1: Ingreep – effectmatrix 

 

Fase Directe effecten Indirecte effecten 
Relevante 

milieudisciplines1 

Bouwfase 

 

 

Tewerkstelling 

  

• Mens 

• Verwijderen/ wijzigen van aanwezige 

vegetatie en/of functie  

• Ecotoopverlies 

• Verlies functies 

• Wijziging perceptie en belevingswaarde 
 

• Biodiversiteit, M&L 

• Mens 

• Vergraving (o.a. i.f.v. funderingen) • Wijziging bodemprofiel 

• Bodemerosie t.h.v. vergraven gronden 

• Mogelijke aantasting ongekend bodemerfgoed 

 

• Verhoogde stofemissie 

• Bodem 

• Bodem, lucht 

• M&L 

• Bemaling  • Wijziging grondwatertafel: verdroging t.h.v. 

bemaling, eventueel vernatting t.h.v. 

lozingspunt bemalingswater 

• Wijziging oppervlaktewaterregime door lozing 

bemalingswater 

• Ecotoopwijziging door verdroging/vernatting 

• Bodemzetting t.g.v. ontwatering 

samendrukbare laag met impact op woningen, 

infrastructuur, monumenten, archeologie, … 

• Water 

 

• Biodiversiteit 

• Bodem, mens, M&L 

• Aanvoer van de onderdelen • Extra transport over de weg en/of water met 

mogelijke impact op de verkeersafwikkeling 

• Impact op verkeersveiligheid en –leefbaarheid 

• Wijziging belevingswaarde, leefkwaliteit, 

verstoring 

• Mobiliteit 

• Geluid, mens en 

biodiversiteit 

• Klimaatreflex 

• M&L 

 

• Montage windturbine (inzetten 

machines, werfverkeer) 

• Impact op verkeersafwikkeling tgv werfverkeer 

(afsluiting van wegen of gebieden) 

• Geluids- en luchthinder t.g.v. inzet machines 

• Impact op verkeersveiligheid en –leefbaarheid 

 
 

• Mobiliteit 

 

• Geluid, mens, 

Biodiversiteit 

 
1 Gehanteerde afkortingen: F&F = fauna en flora; M&L = landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 
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Fase Directe effecten Indirecte effecten 
Relevante 

milieudisciplines1 

• Wijziging perceptie en belevingswaarde door 

visueel waarneembare aanwezigheid van 

machines 

• M&L 

Exploitatiefase en onderhoud    

• Operationele windturbines • Geluidshinder 

• Slagschaduw en reflectie 

aanvaring en verstoring 

• Wijziging perceptie en belevingswaarde door 

aanwezigheid van bedrijvigheid als visueel 

waarneembare elementen in het landschap; 

wijziging context (beschermd) erfgoed; 

wijziging landschapsstructuur 

 

• Versnippering en barrièrewerking, wijziging 

landschapsstructuur en ruimtelijke 

samenhang, verstoring 

• Aanvaring, verstoring 
 

• Mens, Biodiversiteit, 

M&L 

 

 

• M&L, Biodiversiteit 

  • Vermindering emissies, productie groene-

energie voor het Vlaamse elektriciteitsnetwerk 
 

 
 

• Lucht (klimaat), mens 

  • Breuk, ijsworp, blikseminslag • Veiligheid 

• Onderhoud • Tewerkstelling  • Mens 

Afbraak fase    

• Demonteren • Geluids- en luchthinder t.g.v. inzet machines 

• Wijziging perceptie en belevingswaarde door 

visueel waarneembare aanwezigheid van 

machines 

 
 

• Geluid, mens, 

Biodiversiteit 

• M&L 
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Fase Directe effecten Indirecte effecten 
Relevante 

milieudisciplines1 

• Afvoer • Impact op verkeersafwikkeling t.g.v. 

werfverkeer 

• Impact op verkeersveiligheid en –leefbaarheid • Mobiliteit, Klimaatreflex 
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Klimaatreflex 
 
Het klimaatplan: 
Het klimaatplan stimuleert de productie van elektriciteit uit windenergie. Dit gebeurt door de 
marktwaarde ervan te verhogen. Een betere marktwerking maakt een verlaging van de onkosten 
mogelijk. Een hulpmiddel hierbij is een onafhankelijke, accurate en snelle gegevensdoorstroming 
over de afnamegegevens naar Elia en de leveranciers. Het plan voorziet stimulansen voor de 
valorisatie van windenergie. Dit door inplantingsmogelijkheden in het kader van de 
geactualiseerde omzendbrief “Inplanting Windturbines” en door de opname van 
inplantingsdoelstellingen voor windenergie in ruimtelijke uitvoeringsplannen en in het nieuwe 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). 
 
De Vlaamse Regering keurde op 9 december 2019 het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-
2030 definitief goed na aanbevelingen en adviezen van onder meer de SERV, de Minaraad, de 
SALV en de Vlaamse Jeugdraad. 
 
De Europese Verordening over de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, 
vereist dat elke lidstaat uiterlijk op 31 december 2019 een geïntegreerd Nationaal Energie- en 
Klimaatplan indient bij de Commissie voor de periode 2021-2030. In antwoord hierop werd het 
Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 opgemaakt. In dit Nationaal Energie- en 
Klimaatplan werd volgende opgenomen: 

- Belgisch geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (deel A en deel 
B) 

- Antwoord op de aanbevelingen van de Europese Comissie 
- Bijlage – parameters van de WEM-scenario. 

 
In dit Energie- en Klimaatplan werden wijzigingen opgenomen ten opzichte van het Ontwerp 
Vlaams Energie- en Klimaatplan 2018. In dit plan werd een verdere prognose gemaakt voor 
windenenergie binnen de periode 2021-2030 voor nieuwe locaties en voor repowering op 
bestaande locaties.  
 
 
. 
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9 Algemene methodologie  
 
De integratie van de verschillende disciplines leidt tot een evaluatie van de milieu-impact van het 
voorliggend project. Deze effectbeoordeling wordt in het hoofdstuk ‘integratie en eindsynthese’ 
geïntegreerd en doorvertaald naar mogelijke inplantingslocaties of -varianten, turbinetypes, 
wijziging fasering, … (milderende en/of compenserende maatregelen). 
 

9.1 Indeling per discipline 

 
De bespreking per milieudiscipline in het project-MER verloopt volgens een vaste indeling per 
discipline, met name: 

− De bespreking per milieudiscipline in het project-MER verloopt volgens een vaste indeling 

per discipline, met name: 

− Afbakening studiegebied 

− Beschrijving van de referentiesituatie 

− Huidige situatie, incl verleende vergunningen (beslist beleid) 

− Beschrijving en beoordeling milieueffecten 

o T.o.v. huidige situatie 

− Samenvatting 

− Beschrijving en beoordeling milieueffecten 

o T.o.v. Ontwikkelingsscenario 

− Grensoverschrijdende effecten 

− Leemten in de kennis 

9.2 Afbakening studiegebied 

 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het projectgebied en het studiegebied. 

• Het projectgebied is het gebied waarbinnen de windturbines worden aangelegd.  

• Het studiegebied is ruimer en omvat het volledige gebied tot waar de milieueffecten van 

de vooropgestelde ingrepen zich (kunnen) voordoen. Het studiegebied is afhankelijk van 

de beschouwde discipline en wordt voor elke discipline afzonderlijk bepaald.  

9.3 Beschrijving van de referentiesituatie en ontwikkelingsscenario 

 
De huidige situatie zal worden beschreven als referentiesituatie. Deze wordt uitgebreid met reeds 
vergunde ontwikkelingen in het studiegebied. Daar waar reeds andere windturbines vergund zijn, 
maken deze deel uit van de referentiesituatie. Geplande ontwikkelingen (nog niet vergunde) 
ontwikkelingen maken deel uit van het zogenaamd ontwikkelingsscenario. 
 
Voor de beschrijving van de huidige situatie worden de elementen samengebracht uit het 
voorbereidend onderzoek, aangevuld met informatie uit andere studies en informatie verzameld 
tijdens een terreinbezoek. De beschrijving spitst zich toe op de elementen die relevant zijn voor 
de effectbeoordeling op projectniveau. 
 
Er zijn diverse andere intenties inzake de realisatie van windturbines in de nabijheid van het 
project. Daar waar het reeds vergunde windturbines betreft maar nog in procedurefase (zie § 2.3, 
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en Figuur 2-3) wordt dit als een onderdeel van de huidige situatie als referentiesituatie beschouwd 
en niet als een onderdeel van het geïntegreerde ontwikkelingsscenario. 
 
Voor bespreking van de geplande ontwikkelingen als onderdeel van het geïntegreerd 
ontwikkelingsscenario, wordt verwezen naar § 5. 
 

9.4 Beschrijving en beoordeling milieueffecten 

 
De methodologie wordt verderop voor elke milieudiscipline onder de respectievelijke 
hoofdstukken verder toegelicht. Belangrijk is dat de onderbouwing van de resultaten transparant 
is. Dit betekent dat de toetsingscriteria duidelijk gedefinieerd zijn en dat de evaluatie van de 
effecten gebaseerd is op een duidelijk omschreven waardering. Hierbij worden de effecten zowel 
ten opzichte van de huidige situatie als ten opzichte van het geïntegreerd ontwikkelingsscenario 
bepaald. 
Er zijn diverse andere intenties inzake de realisatie van windturbines in de nabijheid van het 
project. Indien het reeds vergunde windturbines betreft, worden deze mee als onderdeel van de 
huidige situatie beschouwd en worden de effecten ervan mee in rekening gebracht bij de 
kwantitatieve beoordeling van het voorliggende project. De eventuele cumulatieve effecten met 
de (nog) niet-vergunde intenties worden echter enkel kwalitatief besproken bij de beoordeling 
t.o.v. het geïntegreerd ontwikkelingsscenario, conform de richtlijnen hieromtrent. 
 
De beoordeling van de milieueffecten gebeurt systematisch (aan elk effect wordt een significantie-
oordeel toegekend), onderbouwd (aan de hand van meer specifieke criteria per discipline/ 
effectgroep) en op een uniforme wijze. Volgende terminologie en codering wordt gebruikt in de 
significantiebepaling:  

• Aanzienlijk negatief (-3);  

• Negatief (-2);  

• Beperkt negatief (-1);  

• Verwaarloosbaar of geen effect (0);  

• Beperkt positief (+1);  

• Positief (+2);  

• Aanzienlijk positief (+3);  
Per discipline worden de beoordelingscriteria aangegeven en wordt telkens zo goed mogelijk de 
significantie ervan gemotiveerd. Deze motivering is waar mogelijk kwantitatief onderbouwd. 
 

9.5 Grensoverschrijdende effecten 

 
De windturbines bevinden zich op slechts 2.770 m van de grens met Nederland. De bespreking 
van grensoverschrijdende milieueffecten in het MER maakt onderdeel uit van de 
effectbeschrijving van de geplande activiteit. Verwachte grensoverschrijdende effecten worden 
dus net als de andere milieueffecten beoordeeld.  
 

9.6 Samenvatting 

 
In de eindsynthese per discipline worden als besluit van de milieueffectbeoordeling de effecten 
per effectgroep in tabelvorm samengevat evenals de significantie van de effecten en de mogelijke 
impact van milderende maatregelen. 
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9.7 Leemten in kennis en voorstellen inzake monitoring en postevaluatie 

 
Per discipline wordt aangegeven welke de leemten in de kennis zijn waarmee de deskundigen 
worden geconfronteerd. Deze leemten worden ingedeeld volgens:  

• Leemten met betrekking tot het project (bijvoorbeeld onduidelijke of onvoldoende 

gegevens inzake de projectkenmerken).  

• Leemten met betrekking tot de inventaris (bijvoorbeeld ontbrekende informatie inzake 

omgevingskenmerken).  

• Leemten met betrekking tot de methode en het inzicht (bijvoorbeeld onvoldoende kennis 

in dosis-effectrelaties). 
 

9.8 Interdisciplinaire gegevensoverdracht  

 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gegevensoverdracht tussen de diverse 
disciplines. Hierbij worden enkel de effecten weergeven dewelke volgens de voorafgaande 
bespreking van de methodiek per discipline als mogelijk relevant worden beschouwd. 
 

Tabel 9-1:  Overzicht van de gegevensoverdracht tussen de disciplines 

Discipline Gegevens Gegevensoverdracht naar 

Geluid Geluidsimmissies in natuurgebieden Biodiversiteit (verstoring) 

Geluidsimmissies ter hoogte van 
bewoning en activiteiten 

Mens - Ruimtelijke aspecten en hinder 

Lucht Verminderde emissies  Mens - Ruimtelijke aspecten en hinder 

Water Optreden van tijdelijke verdroging in 
grond- en oppervlaktewater door 
bemaling 

Biodiversiteit 

Bodem Tijdelijk betreden van bodem Landschap - biodiversiteit 

Biodiversiteit Ecotoopwijzigingen Landschap 

Versnippering Landschap 

Landschap  Wijziging belevingswaarde Mens - Ruimtelijke aspecten en hinder 
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10 Discipline geluid en trillingen 

10.1 Figuren en bijlagen 

 

Bijlage 3: Resultaten individuele turbines 

10.2 Afbakeningen van het studiegebied 

 
Het studiegebied voor de discipline geluid wordt afgebakend als de zone waar een wijziging van 
het geluidsklimaat kan optreden door het windturbineproject.  
 
De relevantie van de bestaande en geplande windturbines in de omgeving zal bepaald worden 
via de methodologie zoals beschreven door het Departement Omgeving Team MER. 

10.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

 
Voor de projectzone zijn strategische geluidsbelastingskaarten gepubliceerd voor wegverkeer 
(referentiejaar 2016).  
 

 
Illustratie 10-1:  Strategische geluidsbelastingskaart wegverkeer Lden (2016). 

 
De windturbines bevinden zich op het grondgebied van de gemeente Assenede direct ten zuiden 
van de autosnelweg E34. De windturbines zijn gelegen in agrarisch gebied, vlak aan de 
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reservatiestrook voor buffer bij de E34. Het omgevingsgeluid wordt nu hoofdzakelijk bepaald door 
de primaire wegen E34 en R4-West en de havenactiviteiten. Een zone van 550 tot 600 m breed 
omheen de beide wegen is volgens de geluidskaart blootgesteld aan een geluidsniveau Lden van 
55 dB(A) of meer.  

10.4 Methodiek beoordeling van de milieueffecten 

10.4.1 Rekenmodel 

 
De windturbines kunnen tot verhoogde geluidsniveaus leiden. Dit effect wordt beschreven door 
middel van een berekening. Bij de berekeningen wordt uitgegaan van het geluidsvermogen dat 
een turbine produceert bij 95% van het nominale (elektrische) vermogen. Dit komt overeen met 
het maximale brongeluid van een windturbine. Dit brongeluid wordt opgegeven door de fabrikant 
van de turbines. Het brongeluid moet gemeten zijn volgens de IEC-61400-11 norm, door een 
geaccrediteerd bureau.  
 
De bronvermogens worden gebruikt als input voor het akoestisch rekenmodel dat opgebouwd 
wordt met behulp van het simulatiesoftwarepakket IMMI 2019 Premium. Met behulp van dit 
rekenmodel wordt de geluidsoverdracht naar de omgeving bepaald volgens de ISO-norm voor 
industrielawaai (NBN EN ISO 9613-2). Deze rekenmethode wordt voorgeschreven in addendum 
R20.1.6. Windturbines van bijlage 2 van het Omgevingsvergunningsbesluit.  
 
Voor de immissieberekening gelden de volgende randvoorwaarden: 
 

− elke windturbine wordt gemodelleerd als een puntbron op masthoogte; 

− het geluid wordt berekend in octaafbanden; 

− het geluid wordt berekend op 4 m hoogte wat representatief is voor het 
slaapkamerniveau; 

− de standaardaannames voor atmosferische omstandigheden zijn temperatuur 10 °C en 
luchtvochtigheid 70%. Voor elk immissiepunt wordt gerekend met de in de ISO 
ingebouwde lichte meewindvoorwaarden; 

− binnen de ISO 9613-2:1996-norm wordt gekozen voor de frequentieafhankelijke formule 
voor de bodemterm; 

− de berekeningen worden uitgevoerd voor meewindcondities en er wordt geen gebruik 
gemaakt van een meteocorrectieterm; 

− de bodemabsorptiefactor wordt genomen op G = 0,2 in woongebied en industriegebied, 
op G = 0,5 in de andere gebieden; 

− de invloed van individuele woningen en andere gebouwen wordt niet meegerekend; 

− de invloed van de aanwezigheid van bomen, struiken en andere gewassen wordt niet 
meegenomen. 

 
Het geluidsniveau in de omgeving wordt berekend zowel voor een aantal discrete punten als voor 
een regelmatig rooster van punten (op een afstand van 20 m) met als resultaat een geluidskaart.  
 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat de berekende geluidsniveaus eerder een overschatting 
zullen zijn. In de berekening wordt steeds met meewind gerekend voor alle turbines tegelijkertijd. 
In werkelijkheid is dit niet het geval. Immers, de wind komt steeds maar uit één windrichting. Een 
beoordelingspunt ziet dan sommige turbines onder mee- of tegenwind met maximale immissie 
tot gevolg terwijl het andere turbines onder zijwind ziet met een kleinere bijdrage tot gevolg. De 
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rekenmethode in ISO 9613 laat niet toe de richtingsafhankelijke overdracht in functie van de 
windrichting te berekenen. 
 

10.4.2 Beschrijving van de geluidsbronnen  

 
De voorgestelde inplanting bestaat uit 3 turbines met een maximale rotordiameter van 114 m en 
een maximale tiphoogte van 180 m. Als voorbeeld wordt gerekend met een turbine Vestas V112 
3.4 MW op een hubhoogte van 119 m. Deze turbine heeft een bronsterkte van 104,4 dB(A) 
wanneer de turbinebladen zijn voorzien van serrations. Dit is een zaagtandvormig profiel op de 
bladen om het stromingsgeluid te reduceren.  
 
Voor de andere turbines worden de geluidsvermogens overgenomen uit de vergunning of uit de 
vergunningsaanvraag of op basis van de gegevens van de gekende turbine.  
 

Tabel 10-1: Geluidsvermogens (in dB(A)) van vergunde en geplande windturbines in de omgeving 

(referentiesituatie). 

Benaming Type LWA dag LWA nacht Status 

SEWB4 Senvion 3.4M114 104,2 104,2 In procedure 

SEWB5 Senvion 3.4M114 104,2 104,2 In procedure 

EWB Senvion 3.4M114 104,2 104,2 operationeel 

S Senvion 3.4M114 104,2 104,2 In procedure 

EDF-01 Senvion 3.2M104 103,7 103,7 operationeel 

EDF-02 Senvion 3.2M104 103,7 103,7 operationeel 

EDF-03 Senvion 3.2M104 103,7 103,7 operationeel 

EDF-04 Senvion 3.2M104 103,7 103,7 operationeel 

ASP-01 Vestas V90 2MW 104,0 104,0 operationeel 

ASP-02 Vestas V90 2MW 104,0 104,0 operationeel 

ASP-03 Vestas V90 2MW 104,0 104,0 operationeel 

ASP-04 Vestas V90 2MW 104,0 104,0 operationeel 

ASP-05 Vestas V90 2MW 104,0 104,0 operationeel 

ASP-06 Vestas V90 2MW 104,0 104,0 operationeel 

 
Niet al deze turbines zullen relevant zijn. Om te bepalen welke turbines in het project moeten 
opgenomen worden, wordt gebruik gemaakt van de ‘Handleiding Windturbines’ van het Team 
MER.  
 

10.4.3 Beoordelingspunten 

 
Op basis van de inplanting van de turbines en de ligging van de dichtstbij gelegen woningen zijn 
in de omgeving een reeks punten geselecteerd. Ter hoogte van deze woningen wordt de grootste 
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geluidsimpact verwacht. Op andere punten zal de impact gelijk of lager zijn. Onderstaande tabel 
geeft de ligging van de punten weer. In de kolom “afstand” wordt de afstand tot de dichtste turbine 
(in meter) gegeven.  
 

Tabel 10-2:  Ligging van de beoordelingspunten 

Punt  X Y Afstand 

P1 Stoepestraat 22 Assenede 107305 210190 431 

P2 Garenhoekstraat 4Assenede 106522 210227 354 

P3 Dankaartsekestraat 8Assenede 105891 210098 470 

P4 Rijschootstraat 7 Assenede 106028 209496 528 

P5 Stoepestraat 24 Assenede 107239 210004 363 

P6 Stoepestraat 11 Assenede 107274 209927 303 

P7 Stoepestraat 13 Assenede 107311 209881 258 

P8 Stoepestraat 17 Assenede 107250 209717 343 

P9 Stoepestraat 26 Assenede 107124 209717 415 

P10  Ter Looverendreef 12 Zelzate 108048 209572 555 

P11  Riemestraat 20 Assenede 108031 210593 878 

P12  Nieuwburgstraat 75 Assenede 105540 209799 801 

P13  Ter Looverendreef 10 Zelzate 108164 209648 630 

P14  Engelenhof 37A Evergem 107272 208176 1698 

P15  Stoepestraat 34 Evergem 107030 208876 1066 

P16  Stoepestraat 21 Assenede 107126 209227 762 

P17  Stoepestraat 31 Assenede 107403 209189 679 

P18  Ter Looverendreef 2 Zelzate 108578 209708 1021 

P19  Kasteelstraat 108 Zelzate 108889 209773 1324 

P20  Ter Looverendreef 1 Zelzate 108425 209486 931 

P21  Stoepestraat 18A Assenede 107584 210564 716 

P22  Predikherenlei 31 Evergem 106712 209062 845 

 
Alle punten zijn weergegeven op onderstaande figuur. 
 
P10 en P13 liggen op het beschermde Goed Ter Looveren en zijn niet bewoond. Deze punten 
worden enkel indicatief opgenomen in de beoordeling.  
 
 

http://www.assenede.be/
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Illustratie 10-2:  Ligging van de beoordelingspunten op orthofoto 

 
Illustratie 10-3:  Ligging van de beoordelingspunten op het bestemmingsplan 
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10.4.4 Grenzen aan het specifiek geluid  

 
De algemene voorwaarden voor geluid zijn niet van toepassing op windturbines. Sinds 31 maart 
2012 zijn er sectorale voorwaarden vastgelegd. Deze worden beschreven in subafdeling 5.20.6.4 
van VLAREM II. Het specifiek geluid van windturbines in open lucht moet beperkt blijven tot een 
richtwaarde die afhankelijk is van de ligging van het receptiepunt op het gewestplan of 
bestemmingsplan en van het dagdeel. Deze richtwaarden zijn weergegeven in onderstaande 
tabel. De beoordeling geldt ter hoogte van de dichtstbijzijnde woningen of woongebieden. 
 

Tabel 10-3:  Richtwaarde (in dB(A)) voor specifiek geluid van windturbines in Vlaanderen 

Bestemming bij vergunning Dag 
7 – 19 u 

Avond 
19 – 22 u 

Nacht 
22 – 7 u 

1° gebieden voor verblijfsrecreatie 44 39 39 

2a° gebieden of delen van gebieden, uitgezonderd 
woongebieden of delen van woongebieden, gelegen op 
minder dan 500m van industriegebieden 

50 45 45 

2b° woongebieden of delen van woongebieden op minder 
dan 500m gelegen van industriegebieden 

48 43 43 

3a° Gebieden of delen van gebieden, uitgezonderd 
woongebieden of delen van woongebieden, op minder 
dan 500m gelegen van gebieden voor KMO, van 
dienstverleningsgebieden of van ontginningsgebieden 

48 43 43 

3b° Woongebieden of delen van woongebieden, op mind 
er dan 500m gelegen van gebieden voor KMO, van 
dienstverleningsgebieden of van ontginningsgebieden 

44 39 39 

4° Woongebieden 44 39 39 

5° Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, 
gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen en ontginningsgebieden tijdens de 
ontginning 

60 55 55 

6° Recreatiegebieden, uitgezonderd gebieden voor 
verblijfsrecreatie 

48 43 43 

7° Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, 
militaire domeinen en deze waarvoor in bijzondere 
besluiten richtwaarden worden vastgelegd 

44 39 39 

8° Bufferzones 55 50 50 

9° gebieden of delen van gebieden op minder dan 500m 
gelegen van voor grindwinning bestemde 
ontginningsgebieden tijdens de ontginning 

48 43 43 

10° Agrarische gebieden 48 43 43 

Opmerking: Als een gebied onder twee of meer punten van de tabel valt dan is in dat gebied de 
hoogste richtwaarde van toepassing.  
 
Toegepast op de gekozen beoordelingspunten geeft dit: 
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Tabel 10-4:  Grenswaarden van de beoordelingspunten 

Punt Ligging Grenswaarde 
dag 

Grenswaarde 
avond/nacht 

P1 Agrarisch gebied 48 43 

P2 Agrarisch gebied 48 43 

P3 Agrarisch gebied 48 43 

P4 Agrarisch gebied 48 43 

P5 Agrarisch gebied 48 43 

P6 Agrarisch gebied 48 43 

P7 Agrarisch gebied 48 43 

P8 Agrarisch gebied 48 43 

P9 Agrarisch gebied 48 43 

P10 Agrarisch gebied 48 43 

P11 Agrarisch gebied < 500 m kmo zone 48 43 

P12 Agrarisch gebied 48 43 

P13 Agrarisch gebied 48 43 

P14 Woongebied < 500 m industriegebied 48 43 

P15 Woongebied 44 39 

P16 Woongebied 44 39 

P17 Agrarisch gebied 48 43 

P18 Agrarisch gebied < 500 m industriegebied 50 45 

P19 Woongebied 44 39 

P20 Agrarisch gebied < 500 m industriegebied 50 45 

P21 Woongebied < 500 m kmo zone 44 39 

P22 Woongebied 44 39 

 
Lokaal kunnen minder strenge voorwaarden gelden. Als uit een geluidsmeting blijkt dat het 
oorspronkelijk omgevingsgeluid, dus zonder de windturbines in werking, hoger is dan de 
richtwaarde, dan geldt voor deze locaties het achtergrondgeluid als limiet. Het achtergrondgeluid 
wordt uitgedrukt als een waarde LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid (zonder de al 
vergunde turbines in werking). Wanneer het oorspronkelijk omgevingsgeluid wordt gebruikt als 
limiet in plaats van de algemene richtwaarde, dan moet de afstand tussen de windturbine en de 
dichtstbijzijnde woning minstens 3 keer de rotordiameter bedragen. In de praktijk betekent dit een 
afstand van minstens 342 m.   
 
Samengevat dient het specifieke geluid Lsp van de windturbines beperkt te worden tot de 
richtwaarde of tot het gemeten LA95 van het oorspronkelijk omgevingsgeluid (OOG): 
 

Lsp ≤ MAX (richtwaarde, OOG) 
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10.4.5 Significantiekader voor geluid  

 
Het significantiekader uit het richtlijnenboek geluid en trillingen voor industrie-MER’s wordt 
gebruikt om het effect op de omgeving in te schatten. Dit kader is beschreven in onderstaande 
tabel.  
 

Tabel 10-5:  Significantiekader geluid 

Invloed op omgeving Eindscore na correctie 

Voldoet aan Vlarem? 

Lna-Lvoor LAX,T  Tussenscore 
(effectscore) 

Nieuw 

Lsp≤GW Lsp>GW 

LAX,T>6 -3 -1 -3 

3<LAX,T≤6  -2 -1 -3 

1<LAX,T≤3  -1 -1 -3 

-1≤LAX,T≤1  0 0 -1/-2 

-3≤LAX,T<-1  +1 +1 - 

-6≤LAX,T<-3  +2 +2 - 

LAX,T <-6 +3 +3 - 

LAX,T = verschil in omgevingsgeluid (in dB(A)) voor en nadat een project is uitgevoerd.  

Met T = duur in seconden 

Met X: 

− N: parameter van statistische analyse (LAN,T), N=95 ter toetsing aan de milieukwaliteitsnorm 

of 

− eq voor het equivalente geluidsdrukniveau van het omgevingsgeluid 

GW: grenswaarde volgens beslissingsschema 4.5.6.1 van de bijlage van Vlarem II 

Lsp: specifiek geluid 

 
Bij een negatieve score dienen project gerelateerde maatregelen voorgesteld te worden: 
 

-1 (beperkt negatief)  Onderzoek naar project gerelateerde maatregelen is minder dwingend, 
maar indien de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden aangeven 
dat er zich een probleem kan stellen dan dient de deskundige over te gaan 
tot voorstellen van milderende maatregelen. Bij het ontbreken ervan dient 
dit gemotiveerd te worden.  

-2 (negatief) Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar project gerelateerde 
maatregelen, te koppelen aan de langere termijn. Bij het ontbreken ervan 
dient dit gemotiveerd te worden.  

-3 (aanzienlijk negatief) Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar project gerelateerde 
maatregelen te koppelen aan de korte termijn. Bij het ontbreken ervan 
dient dit gemotiveerd te worden. 

 
De scores 0, +1, +2 en +3 krijgen respectievelijk de beoordeling verwaarloosbaar, positief, zeer 
positief en uitgesproken positief. 
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10.5 Effectbespreking- en beoordeling 

 
Onderstaande tabel geeft de voorspelde geluidsniveaus wanneer de 3 turbines aan vol vermogen 
van 104,4 dB(A) werken. De details met de geluidniveaus per turbine en per beoordelingspunt 
zijn weergegeven in Bijlage 3.  
 

Tabel 10-6: Geluidsniveau ter hoogte van de beoordelingspunten (in dB(A)) 

Punt Assenede  Limiet dag Limiet avond/nacht 

P1 42 48 43 

P2 45 48 43 

P3 40 48 43 

P4 40 48 43 

P5 44 48 43 

P6 45 48 43 

P7 46 48 43 

P8 44 48 43 

P9 44 48 43 

P10 38 48 43 

P11 35 48 43 

P12 36 48 43 

P13 37 48 43 

P14 30 48 43 

P15 35 44 39 

P16 38 44 39 

P17 38 48 43 

P18 33 50 45 

P19 31 44 39 

P20 34 50 45 

P21 38 44 39 

P22 37 44 39 

 
Voor de dagperiode worden de richtwaarden steeds gerespecteerd. Voor de avond en de nacht 
wordt de grenswaarde op 6 punten overschreden met maximaal 3 dB. Deze overschrijdingen zijn 
aangegeven tegen een rode achtergrond in de kolom ‘som’.  
 
De bijbehorende geluidskaart geprojecteerd op een luchtfoto en op het bestemmingsplan is 
weergegeven op onderstaande figuren  De kaart is berekend met een raster van 20 x 20 m. 
 
Op elke kaart zijn de volgende geluidscontouren weergegeven: 

− 50 dB(A) 

− 48 dB(A) 

− 45 dB(A) 
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− 44 dB(A) 

− 43 dB(A) 

− 39 dB(A) 
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Illustratie 10-4:  Geluidskaart project Assenede op orthofoto 
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Illustratie 10-5:  Geluidskaart project Assenede na project gerelateerde maatregelen op het bestemmingsplan 
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Cumulatieve effecten  
 
In de onmiddellijke omgeving zijn er nog andere turbines in gebruik of vergund. In eerste instantie 
wordt het effect berekend ten opzichte van de bestaande en vergunde turbines (beslist beleid – 
referentie).  
 
Om na te gaan welke turbines hierbij moeten in rekening gebracht worden, wordt voor elke andere 
turbine de 29 dB(A)-contour berekend. Wanneer deze contour snijdt met of raakt aan de 39 dB(A)-
contour van het project Assenede, dan is deze turbine relevant in het cumulatief effect.  
 
Onderstaande tabel geeft met een + of een – aan of de turbine wel of niet relevant is voor de 
beschrijving van de cumulatieve effecten.  
 

Benaming X Y Referentie  

SEWB4 107950 209749 + 

SEWB5 108285 209669 + 

EWB 108258 209186 + 

S 107772 208739 + 

EDF-01 108045 208389 + 

EDF-02 108635 208384 + 

EDF-03 108532 208719 + 

EDF-04 108245 208816 + 

ASP-01 100925 211394 - 

ASP-02 101694 211148 - 

ASP-03 102584 210857 - 

ASP-04 103362 210613 - 

ASP-05 104252 210326 - 

ASP-06 104887 210149 + 

 
Het geluidsniveau van de andere relevante turbines wordt als één som weergegeven. In bijlage 
zijn de geluidsniveaus per individuele turbine opgenomen.  
 

Tabel 10-7:  Geluidsniveau ter hoogte van de beoordelingspunten cumulatieve situatie (in dB(A)) 

Punt Assenede Andere Som Limiet  
dag 

Limiet  
avond/nacht 

P1 42 38 44 48 43 

P2 45 33 45 48 43 

P3 40 33 41 48 43 

P4 40 33 40 48 43 
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Punt Assenede Andere Som Limiet  
dag 

Limiet  
avond/nacht 

P5 44 38 45 48 43 

P6 45 39 46 48 43 

P7 46 39 46 48 43 

P8 44 39 45 48 43 

P9 44 38 45 48 43 

P10 38 49 49 48 43 

P11 35 37 39 48 43 

P12 36 35 38 48 43 

P13 37 51 51 48 43 

P14 30 39 40 48 43 

P15 35 39 40 44 39 

P16 38 39 42 44 39 

P17 38 42 43 48 43 

P18 33 45 46 50 45 

P19 31 41 41 44 39 

P20 34 48 48 50 45 

P21 38 37 40 44 39 

P22 37 36 39 44 39 

 
Voor de avond en de nacht zijn er meer overschrijdingen. Op de twee punten op het goed Ter 
Looveren is het aandeel van het project Assenede niet relevant aangezien het meer dan 10 dB 
lager is dan de som van de andere turbines.   
 
De bijbehorende geluidskaart geprojecteerd op een luchtfoto en op het bestemmingsplan is 
weergegeven op onderstaande figuren.  
 
Zowel bij het project Assenede op zich als het totale windpark (gecumuleerde situatie) kan er een 
overschrijding van de grenswaarden verwacht worden. De score bedraagt daarmee -3.  
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Illustratie 10-6:  Geluidskaart project Assenede cumulatief op orthofot 
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Illustratie 10-7:  Geluidskaart project Assenede cumulatief op het bestemmingsplan 
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10.6  Project gerelateerde maatregelen 

 
Het geluid van een windturbine heeft twee bronnen: 

− het geluid afkomstig van de mechanische wrijving in de gondel, 

− het aerodynamische geluid afkomstig van de wrijving tussen de lucht en de rotorbladen. 

 
Om het geluid te verminderen, zijn er verschillende opties: 
 

1. Vooreerst kan een turbine gekozen worden met een lager brongeluid.  
 

2. Turbines kunnen werken aan een gereduceerd geluidsvermogen indien nodig. Hierbij 
wordt het toerental begrensd en de hoek van de rotorbladen aangepast aan de 
windrichting. Meestal kan een reductie tot ongeveer 97 à 98 dB(A) gerealiseerd worden 
in verscheidene stappen. Dit leidt natuurlijk tot een verminderde elektriciteitsproductie. 
Per dB reductie wordt het jaarlijkse productieverlies geraamd op 2 tot 4 %. Welke 
reductietrappen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het turbinetype. 

 
3. In het extreme geval kan overwogen worden om de turbine te schrappen uit het project. 

 
In onderstaande tabel wordt per turbine aangegeven welke reducties minstens nodig zijn wanneer 
de voorgestelde lay-out van het windpark en het brongeluid zoals verondersteld, wordt 
aangehouden. Hierbij wordt gereduceerd tot de grenswaarden zoals eerder afgeleid. Er wordt 
een reductievoorbeeld uitgerekend voor het geval het windpark Assenede enkel op zich wordt 
beoordeeld en voor de cumulatieve situatie. Bij het berekenen van de reducties in de cumulatieve 
worden de turbines van Storm 17 bv en Eneco Wind Belgium nv als 1 park gezien en worden de 
reducties dus verdeeld over de 7 turbines op de optimale manier. Mogelijk zijn deze reducties te 
streng. Een concreet reductieschema kan uitgewerkt worden eens de definitieve keuze van 
turbinetype is gemaakt.  
 

Tabel 10-8: Minimale noodzakelijke reductie per turbine 

Turbine Assenede alleen 

Scenario 1 

Assenede + andere 

Scenario 2 

WT N1 103,3 dB(A) 104,2 dB(A) 

WT N2 103,3 dB(A) 100,7 dB(A) 

WT N3 102,1 dB(A) 100,5 dB(A) 

SEWB4 - 102,2 dB(A) 

SEWB5 - 100,5 dB(A) 

S - 101,1 dB(A) 

EWB - 102,0 dB(A) 

 
De berekende reducties zijn in beide gevallen haalbaar zonder de energie-opbrengst al te zeer 
in het gedrang te brengen.  
 
Met enkel de reducties op de drie turbines (scenario 1) bedraagt het specifiek geluid: 
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Tabel 10-9:  Geluidsniveau project Assenede ter hoogte van de beoordelingspunten (in dB(A)) na project 

gerelateerde maatregelen scenario 1 

Punt Assenede Limiet dag Limiet avond/nacht 

P1 41 48 43 

P2 43 48 43 

P3 39 48 43 

P4 39 48 43 

P5 42 48 43 

P6 43 48 43 

P7 43 48 43 

P8 42 48 43 

P9 42 48 43 

P10 36 48 43 

P11 33 48 43 

P12 34 48 43 

P13 35 48 43 

P14 28 48 43 

P15 34 44 39 

P16 37 44 39 

P17 36 48 43 

P18 31 50 45 

P19 29 44 39 

P20 32 50 45 

P21 36 44 39 

P22 36 44 39 

 
Na doorvoeren van de reducties scenario 2 op alle turbines bedragen de geluidsniveaus:  
 

Tabel 10-10:  Geluidsniveau ter hoogte van de beoordelingspunten cumulatieve situatie (in dB(A)) na 

project gerelateerde maatregelen scenario 2 

Punt Assenede Andere Som Limiet  
dag 

Limiet  
avond/nacht 

P1 39 36 41 48 43 

P2 43 31 43 48 43 

P3 40 32 40 48 43 

P4 39 31 39 48 43 

P5 40 36 42 48 43 

P6 41 37 43 48 43 

P7 42 37 43 48 43 
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Punt Assenede Andere Som Limiet  
dag 

Limiet  
avond/nacht 

P8 40 37 42 48 43 

P9 40 36 42 48 43 

P10 35 47 47 48 43 

P11 32 35 37 48 43 

P12 35 34 38 48 43 

P13 34 48 48 48 43 

P14 27 38 38 48 43 

P15 33 37 38 44 39 

P16 36 37 39 44 39 

P17 35 40 41 48 43 

P18 29 43 43 50 45 

P19 27 39 39 44 39 

P20 30 45 45 50 45 

P21 34 35 38 44 39 

P22 35 34 38 44 39 

 
Het project voldoet daarmee aan de grenswaarden. Ten opzichte van de referentiesituatie kan er 
een toename zijn van het geluidsniveau. De score na project gerelateerde maatregelen bedraagt 
daarmee 0 of -1.  
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Illustratie 10-8:  Geluidskaart project Assenede na project gerelateerde maatregelen scenario 1 op orthofoto 
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Illustratie 10-9:  Geluidskaart project Assenede na project gerelateerde maatregelen scenario 1 op het bestemmingsplan 
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Illustratie 10-10:  Geluidskaart project Assenede cumulatief na project gerelateerde maatregelen scenario 2 op orthofoto 
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Illustratie 10-11:  Geluidskaart project Assenede cumulatief na project gerelateerde maatregelen scenario 2 op het bestemmingsplan 
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10.7 Samenvatting 

 

De geluidsimpact van een windturbineproject in Assenede bestaande uit 3 turbines werd 

berekend. Bij de berekening werd uitgegaan van turbines met een maximaal bronvermogen van 

104,4 dB(A). 

 

In de omgeving werden een aantal beoordelingspunten aangeduid. Deze punten komen overeen 

met de dichtste woningen. Op al deze punten wordt aan de grenswaarden voor geluid overdag 

voldaan. In de avond en de nacht kan er een lichte overschrijding optreden bij ongunstige 

weersomstandigheden.   

 

De impact van de andere geplande en operationele windparken in de omgeving werd eveneens 

onderzocht. Het gecombineerde geluid van deze windparken voldoet eveneens aan de 

grenswaarden voor de dag. Ook in dit geval kunnen er in de avond en de nacht overschrijdingen 

van de grenswaarden optreden.  

 

Twee reductiescenario werden berekend als voorbeeld. In het eerste geval wordt zo gereduceerd 

dat het windpark Assenede aan de grenswaarden voldoet. In het tweede scenario worden de 

grenswaarden gerespecteerd in de cumulatieve situatie. Hierbij werden de turbines van Storm 17 

bv en Eneco Wind Belgium nv als één geheel beschouwd en werd berekend hoe er aan de 

grenswaarden kan voldaan worden met de kleinst mogelijke reducties. Deze scenario’s zijn 

slechts een voorbeeld om aan te tonen dat de grenswaarden kunnen gerespecteerd worden 

zonder de energie-opbrengst in het gedrang te brengen.   

 

Na het doorvoeren van de project gerelateerde maatregelen is de eindscore van het project 0 of 

-1.  

 

Tabel 10-11:  Synthese effecten discipline geluid en trillingen 

Discipline Geluid Effectgroep Beoordeling 

Aanlegfase 

 geluid 1(-t)/0 

Exploitatiefase  

 geluid -1/0 

(t): tijdelijk 

 

10.8 Grensoverschrijdende effecten 

 
De Nederlandse grens ligt op minstens 2,7 km van WT N03. Voor geluid worden er geen 
grensoverschrijdende effecten verwacht op dergelijke grote afstand.  
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10.9 Leemten in de kennis 

 
Er is nog geen definitieve keuze gemaakt voor het type van de turbines. Afhankelijk van het 
brongeluid van de definitief gekozen turbine, kan het effect gunstiger zijn wanneer turbines met 
een lager geluidsvermogen worden gekozen. Ook voor de turbines in de omgeving die vergund 
maar nog niet gebouwd zijn, is het turbinetype niet gekend. Het voorgestelde reductiescenario is 
dan ook louter een rekenvoorbeeld om aan te tonen dat het steeds mogelijk is om de Vlarem 
grenswaarden te respecteren. 
 
De rekenmethode NBN EN ISO 9613-2 laat niet toe om meteorologische omstandigheden zoals 
temperatuursinversie, tegenwind, zijwind,… in rekening te brengen. Momenteel is het niet 
mogelijk om dit effectief te kwantificeren met dit overdrachtsmodel.  
 
Een ander aspect is de directiviteit in de afstraling van het geluid van een turbine. Onderzoek  
toonde aan dat het geluidsniveau rondom een windturbine een veeleer ellipsvormige contour doet 
aftekenen (Bron : Study on empirical formula for the sound directivity around a wind turbine, 
Okada Y. et al. Proceedings of Internoise 2016, Hamburg, Germany). Het geluidsniveau in de 
windopwaartse en windafwaartse richting is daarbij maximaal. Loodrecht op de windhoek kan een 
lagere immissiewaarde worden teruggevonden die tot -5 dB bedraagt. De berekende waarden 
zijn daarom een bovengrens.  
 
De rekenmethode NBN EN ISO 9613-2 geeft een foutenmarge van ± 3 dB op voor de 
berekeningen met een hoogte voor de bron en de ontvanger van maximaal 30 m en een afstand 
tot 1.000 m. Voor hogere bronnen en/of verdere afstanden geeft de norm geen aanduiding van 
de foutenmarge. Uit metingen aan bestaande windparken blijkt dat de afwijking over het 
algemeen beperkt is tot hoogstens enkele dB.  
 

10.10 Voorstellen inzake postmonitoring en postevaluatie 

 
Wanneer de turbines definitief gekozen zijn, kunnen de verwachte geluidsniveaus en de te nemen 
reducties correcter berekend worden.  
 
Er wordt aanbevolen om na de realisatie van het project geluidsmetingen uit te voeren op de 
meest kritische punten om na te gaan of voldaan wordt aan de voorwaarden van Vlarem II.  
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11 Discipline bodem 

11.1 Figuren 

 

Figuur 11-1: Bodemkaart 

Figuur 11-2: Bodemonderzoeken OVAM 

11.2 Afbakening van het studiegebied 

 
Voor het project zijn er enkel ter hoogte van iedere windturbine, de hoogspanningspost (of 
middenspanningspost), de toegangswegen en tijdelijke werkplatforms ingrepen in de bodem 
noodzakelijk. Deze ingrepen bestaan uit vergravingen voor de realisatie van de 
fundering(ssokkel) waarop de windturbine en de hoogspanningspost  (of middenspanningspost) 
worden gemonteerd.  
Naast deze zone maken eveneens de werfzone, de zone voor tijdelijke opslag van de uitgegraven 
gronden en de zone voor stockage van de windturbineonderdelen deel uit van het projectgebied. 
Ook de noodzakelijk ingrepen voor aanleg van kabels voor aansluiting op het elektriciteitsnet en 
de toegangswegen zijn ingrepen die meegenomen worden in de beoordeling.  
 
Het studiegebied voor de discipline Bodem komt overeen met het projectgebied, uitgebreid met 
de invloedssfeer van de bemaling, aangezien een bemaling mogelijk kan leiden tot bodemzetting 
en -verontreiniging. 
 

11.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

 
Om de referentiesituatie voor de discipline bodem te beschrijven, komen volgende elementen 
kort aan bod: 

• de topografie op basis van de beschikbare topografische kaarten en de reliëfkaart; 

• de geologische opbouw van de bovenste bodemlagen op basis van de informatie 

raadpleegbaar op Databank Ondergrond Vlaanderen, dov.vlaanderen.be; 

• de bodemgesteldheid volgens de bodemkaart ; 

• de bodemkwaliteit op basis van het voorkomen van gekende bodem- en 

grondwaterverontreinigingen volgens de databank van OVAM. Enkel de potentiële 

verontreinigingen die binnen de werfzone of binnen de mogelijke invloedstraal van 

bemaling gelegen zijn, worden aangegeven.  
 
Het studiegebied is gelegen in een vlak landschap zonder hoogteverschillen, op ca. 5,8 mTAW. 
De bodem bestaat volgens de bodemkaart voornamelijk uit een matig natte tot matig droge  
zandbodem. Dit in combinatie met een duidelijke of verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont, 
met een sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont of met onbepaald profiel.  
 
De geologische opbouw in het gebied wordt weergegeven in onderstaande virtuele boring. 
Volgende lagen komen voor:  

- Quartair (ca. 15m dik): 
o Fm Gent: bestaat voornamelijk uit eolische dekzanden. 
o Fm Rozebeke: bestaat voornamelijk uit klei, zand, grind. 

- Tertiair: 
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o Fm Maldegem: gevormd tijdens het Paleogeen en bestaat voornamelijk uit klei en 
zand met glauconiet. 

o Fm Lede: gevormd tijdens het Paleogeen en bestaat voornamelijk uit fijn kalkrijk 
zand met glauconiet. 

o Fm Aalter: gevormd tijdens het Paleogeen en bestaat voornamelijk uit kleirijk zand 
met glauconiet en zandsteenbanken. 

 

 
 
 
 
Ten noorden en ten westen van WT03 werd een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd 
(dossiers 21123A en 5648). Beschrijvend bodemonderzoek (dossier 89226) ten westen van de 
turbine situeert zich op minder dan 500m en maakt dus deel uit van het projectgebied.   
 
Het bodemgebruik in de directe omgeving van het projectgebied bestaat voornamelijk uit 
landbouw. Door de realisatie van het project zal het bodemgebruik enkel wijzigen ter hoogte van 
de fundering van de windturbines en kunnen de bodemeigenschappen veranderd worden.  
 

11.4 Methodiek beoordeling van de milieueffecten 

 
De milieueffecten worden beoordeeld per effectengroep volgens onderstaande 
significantiekaders. Of een effect al dan niet aanzienlijk is, wordt nagegaan aan de hand van 
diverse criteria. Deze criteria verschillen naargelang de effectgroep. Hierna volgen de criteria per 
effectgroep. De volgorde van opsomming geeft geen indicatie van het belang van de criteria. 
 
Voor elke effectgroep wordt steeds rekening gehouden met volgende algemene criteria: 

• grootte van de impact van het effect (‘werkingsgebied’); 

• duur van het effect. 
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Waar mogelijk en relevant zullen aanbevelingen of project gerelateerde maatregelen voorgesteld 
worden.  

11.4.1 Aanlegfase 

 
Binnen de discipline bodem zijn enkel effecten te verwachten tijdens de bouwfase van de 
windturbines en de hoogspanningspost. Deze effecten zijn te wijten aan vergraving, de beweging 
van machines en eventuele bodemzetting of verspreiding van verontreiniging ingevolge eventuele 
bemaling.  
 
Vergraving geeft aanleiding tot profielwijziging en kan indirect een wijziging van de 
bodemkwaliteit veroorzaken. Gezien de beperkte omvang ervan, kan aangenomen worden dat 
dit geen significante milieueffecten teweegbrengt. De effectbespreking blijft dan ook beperkt tot 
een korte bespreking van het wettelijke kader inzake grondverzet evenals het eventuele 
voorkomen van gekende verontreinigingen op basis van de databank van OVAM. 
 
Voor de beoordeling van het effect ‘profielverstoring’ wordt volgend significantiekader 
vooropgesteld: 
 

Effect Significantie 

Geen impact op profiel of op heden geen profielopbouw aanwezig  0 

Vrij beperkte, lokale verstoring van een bestaand bodemprofiel -1 

Beperkte verstoring van een bestaand bodemprofiel -2 

Verstoring van een waardevolle bodem  -3 

 
Voor de beoordeling van het effect ‘wijziging bodemkwaliteit’ wordt volgend significantiekader 
vooropgesteld: 
 

Effect Significantie 

Geen impact  0 

Vrij beperkte, lokale wijziging -1 

Beperkte wijziging met negatieve impact op mens, dier en plant -2 

Wijziging met negatieve impact op mens, dier en plant -3 

 
De beweging van machines tijdens de werken kan bodemverdichting (structuurwijziging) 
veroorzaken. Gezien de beperkte omvang en gezien het feit dat de werkzaamheden zich situeren 
ter hoogte van deels reeds verstoorde gronden (agrarisch gebied), worden ook binnen deze 
effectgroep geen significante milieueffecten verwacht. De bespreking zal zich dan ook beperken 
tot het inschatten van het risico op verdichting op basis van gevoeligheid van de bodem en 
desgevallend het formuleren van aandachtspunten bij de uitvoering van de werken. 
 
Voor de beoordeling van het effect ‘structuurwijziging’ wordt volgend significantiekader 
vooropgesteld: 
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Effect Significantie 

Geen impact op structuur  0 

Vrij beperkte, lokale impact en/of maximaal matig gevoelige bodems -1 

Impact op gevoelige tot zeer gevoelige bodems -2 

Belangrijke impact op extreem gevoelige bodems -3 

 
 
Eventuele bemaling kan door de ontwatering van een slappe, samendrukbare laag bodemzetting 
veroorzaken. Dit aspect komt kort aan bod rekening houdende met de geologische opbouw en 
de bemalingskarakteristieken van de eventuele bemaling. Voor dit project werd geen 
bemalingsstudie opgemaakt. Voor de mogelijke verspreiding van bodem- en 
grondwaterverontreinigingen wordt verwezen naar de discipline water. 
 
Voor de beoordeling van het effect ‘bodemzetting’ wordt volgend significantiekader 
vooropgesteld: 
 

Effect Significantie 

Geen kans op bodemzetting of geen bodemgebruik waarvoor het effect relevant is  0 

Vrij beperkte, lokale  kans op zettingen -1 

Kans op zettingen en bodemgebruik waarvoor het effect relevant is -2 

Belangrijke kans op zettingen met bodemgebruik waarvoor het effect relevant is -3 

 

11.4.2 Exploitatiefase 

 
Zoals eerder werd vermeld in de ingreep-effectenanalyse, is de discipline bodem enkel van 
belang tijdens de aanlegfase. Eventuele bodemzetting door de belasting door de windturbines in 
de exploitatiefase wordt in rekening gebracht bij de technische studies inzake de windturbines 
(funderingsstudie) en komt in deze MER-ontheffing niet aan bod. 
 

11.4.3 Afbraakfase 

 
Tijdens de afbraakfase wordt de bodem terug in zijn oorspronkelijke toestand hersteld. Het effect 
op profielwijziging wordt beoordeeld. 
 

11.5 Effectbespreking- en beoordeling tov referentiesituatie 

11.5.1 Aanlegfase 

Profielverstoring 

Lokaal, ter hoogte van de funderingen en leidingentracés, zal vergraving optreden waarbij 
profielverstoring kan optreden. Het betreft een vergraving over zeer beperkte oppervlakte.en 
diepte. De profielverstoring bij vergraving vormt dus een verwaarloosbaar effect (0).  
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Structuurwijziging 

De gevoeligheid voor bodemverdichting is afhankelijk van de bodemtextuur, de bodemstructuur 
en de waterhuishouding. Op basis van de beschikbare gegevens lijkt het risico op 
bodemverdichting beperkt. Aangezien er bovendien reeds bewerking met machines gebeurt voor 
de gangbare landbouwpraktijken op de percelen, is het effect van de machines voor opbouw van 
de windturbines sowieso beperkt. Hiervoor worden speciale draagkrachtige werfplatformen 
aangelegd die de bodem beschermen tegen verdichting. Daarbij betreft het een beperkte 
oppervlakte. Er is bijgevolg sprake van een beperkt negatief effect (-1).  
 
Een goede opvolging bij gebruik van zware machines in de vorm van aanbevelingen naar 
gebruiksperiode, bandbreedte en gebruik van rijplaten vormt een belangrijk aandachtspunt bij de 
verdere concretisering van het project.  
 

Bodemzetting 

In functie van de realisatie van het funderingsmassief is mogelijk bemaling nodig. De invloedstraal 
van een bemaling zal beperkt zijn (<100 m). De zone waarbinnen bodemzetting kan optreden ten 
gevolge van ontwatering is bijgevolg zeer klein en bovendien zijn er geen veenlagen aanwezig 
binnen deze omtrek rondom de turbines. Ter hoogte van de funderingen dient de 
zettingsgevoeligheid evenwel meegenomen te worden bij de verdere concretisering van het 
project, door een dimensionering gesteund op resultaten van sonderingen. Er is bijgevolg sprake 
van een beperkt negatief effect (-1). 
 

Wijziging bodemkwaliteit  

De wijziging van de bodemkwaliteit hangt sterk samen met de wijziging van de 
grondwaterkwaliteit en wordt besproken in de discipline grondwater.  
Op basis van de gekende gegevens bij OVAM zijn er mogelijk bodemverontreinigingen gesitueerd 
in de onmiddellijke omgeving. Rekening houdende met het huidige regelgevende kader met 
betrekking tot grondverzet, wordt het risico op verspreiding van verontreinigingen door middel van 
grondverzet als verwaarloosbaar beschouwd (0).  
 

11.5.2 Exploitatiefase 

 
Zoals eerder werd vermeld in de ingreep-effectenanalyse, is de discipline bodem enkel van 
belang tijdens de aanlegfase. Eventuele bodemzetting door de belasting door de windturbines in 
de exploitatiefase wordt in rekening gebracht bij de technische studies inzake de windturbines 
(funderingsstudie) en komt in deze MER-ontheffing niet aan bod. 
 

11.5.3 Afbraakfase 

Profielverstoring 

Wanneer de bodem na exploitatie terug in de oorspronkelijke toestand hersteld wordt heeft dit 
mogelijk een effect op het oorspronkelijke bodemprofiel. Er zal landbouwgrond aangevoerd 
worden. 
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Doordat de oppervlakte en diepte van uitgraving beperkt is, is het effect van de herstelling 
verwaarloosbaar (0). 

Structuurwijziging 

De gevoeligheid voor bodemverdichting is afhankelijk van de bodemtextuur, de bodemstructuur 
en de waterhuishouding. Op basis van de beschikbare gegevens lijkt het risico op 
bodemverdichting beperkt. Aangezien er bovendien reeds bewerking met machines gebeurt voor 
de gangbare landbouwpraktijken op de percelen, is het effect van de machines voor afbraak van 
de windturbines sowieso beperkt. Hiervoor worden speciale draagkrachtige werfplatformen 
aangelegd die de bodem beschermen tegen verdichting. Daarbij betreft het een beperkte 
oppervlakte. Er is bijgevolg sprake van een beperkt negatief effect (-1).  
 
Een goede opvolging bij gebruik van zware machines in de vorm van aanbevelingen naar 
gebruiksperiode, bandbreedte en gebruik van rijplaten vormt een belangrijk aandachtspunt bij de 
verdere concretisering van het project.  

Bodemzetting 

In functie van de realisatie van het funderingsmassief is mogelijk bemaling nodig. De invloedstraal 
van een bemaling zal beperkt zijn (<100 m). De zone waarbinnen bodemzetting kan optreden ten 
gevolge van ontwatering is bijgevolg zeer klein en bovendien zijn er geen veenlagen aanwezig 
binnen deze omtrek rondom de turbines. Ter hoogte van de funderingen dient de 
zettingsgevoeligheid evenwel meegenomen te worden bij de verdere concretisering van het 
project, door een dimensionering gesteund op resultaten van sonderingen. Er is bijgevolg sprake 
van een beperkt negatief effect (-1). 
 

Wijziging bodemkwaliteit  

De wijziging van de bodemkwaliteit hangt sterk samen met de wijziging van de 
grondwaterkwaliteit en wordt besproken in de discipline grondwater.  
Op basis van de gekende gegevens bij OVAM zijn er mogelijk bodemverontreinigingen gesitueerd 
in de onmiddellijke omgeving. Rekening houdende met het huidige regelgevende kader met 
betrekking tot grondverzet, wordt het risico op verspreiding van verontreinigingen door middel van 
grondverzet als verwaarloosbaar beschouwd (0).  
 

11.6 Samenvatting 

 
De mogelijke effecten van de windturbines zijn onderzocht in aanlegfase en afbraakfase. Er zijn 
geen effecten te verwachten op profielverstoring (0).  Aangezien er bovendien reeds bewerking 
met machines gebeurt voor de gangbare landbouwpraktijken op de percelen, is het effect op 
structuurwijziging door de machines voor opbouw van de windmolens sowieso beperkt (-1) . Wel 
wordt de aanbeveling gegeven om in het uitvoeringsbestek te specifiëren dat zwaardere 
machines vermeden moeten worden in natte periodes en dat er gelet moet worden op de 
bandenspanning en eventueel het gebruik van rijplaten. Wat betreft bodemzetting zijn er nog 
lokale data nodig aan de hand van sonderingen, voornamelijk in functie van de bouwtechnische 
zettingen als gevolg van de plaatselijk belasting van de turbine en fundering op de ondergrond 
en wordt het effect als beperkt negatief beoordeeld (-1). Er dient op basis van deze data een 
goede dimensionering van de bemaling bepaald te worden om een verwaarloosbaar effect op 
zettingen te bekomen. Het effect op wijziging bodemkwaliteit is verwaarloosbaar (0).  
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Tijdens de afbraakfase dient teelaarde aangebracht te worden om een verwaarloosbaar (0) 
effect op het profiel te bekomen. Aangezien weer bewerking met machine gebeurt is het effect 
op structuurwijziging beperkt negatief. De wijziging op bodemkwaliteit is verwaarloosbaar (0). 
 

Tabel 11-1: Synthese effecten discipline Bodem 

Discipline Bodem Effectgroep Beoordeling 

Aanlegfase 

 Profielverstoring 0 

 Structuurwijziging -1 

 Bodemzetting -1 

 Wijziging bodemkwaliteit 0 

Exploitatiefase 

  0 

Afbraakfase  

 Profielverstoring 0 

 Structuurwijziging -1 

 Bodemzetting -1 

 Wijziging bodemkwaliteit 0 

T: tijdelijk 

 

11.7 Effectbespreking- en beoordeling tov ontwikkelingsscenario’s 

 
Er zijn geen effecten tov ontwikkelingsscenario’s te verwachten 
 

11.8 Grensoverschrijdende effecten 

 
Geen grensoverschrijdende effecten 
 

11.9 Leemten in de kennis 

 
Er zijn voor de discipline bodem geen leemten in de kennis.  
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12 Discipline Water 

12.1 Figuren 

 

Kaart 12-1: Vlaamse hydrologische atlas (VHA) 

Kaart 12-2:  Water - overstromingsgevoelige gebieden 

 

12.2 Afbakening van het studiegebied 

 
Binnen de discipline Water wordt een onderscheid gemaakt tussen grondwater en 
oppervlaktewater. De afbakening van het studiegebied is afhankelijk van de effectgroep. Voor 
grondwater zal het studiegebied bepaald worden door de invloedszone van een mogelijke 
bemaling, vergravingen en toegangswegen. Voor oppervlaktewater wordt het studiegebied 
uitgebreid met de waterlopen waarnaar het gebied afwatert.  
 

12.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

12.3.1 Methodiek 

 
Er worden effecten verwacht ten aanzien van het watersysteem ten gevolge van de eventuele 
tijdelijke en lokale bemaling voor de bouw van de funderingssokkel.  
Tijdens de werken kan daarnaast in principe verontreiniging optreden van grond- en/of 
oppervlaktewater ten gevolge van calamiteiten. Tot slot wordt ter hoogte van waterloop nr. 8.210 
(2e cat.) een overwelving voorzien. Omdat de toegangswegen enkele grachten kruisen, wordt de 
gracht hier plaatselijk ingebuisd. Hiervoor zal machtiging toegevoegd worden bij de OVA. 
 
De beschrijving van de referentiesituatie binnen de discipline water beperkt zich dan ook tot de 
beschrijving van de kenmerken van de grondwatertafel (diepte, seizoenale schommelingen). 
Daarnaast komen de waterlopen dewelke binnen de invloedssfeer van de mogelijke bemaling 
kort aan bod, gezien hierop een verdrogende invloed kan optreden ingevolge de bemaling. 
 
De referentiesituatie wordt beschreven aan de hand van volgende elementen: 

• Hydrogeologie, diepte grondwater en grondwaterstroming 

• Grondwaterkwetsbaarheid 

• Grondwaterkwaliteit 

• Hydrografie 

• Overstromingsgevoeligheid 

• Oppervlaktewaterkwaliteit 
 
Hiervoor worden volgende bronnen geraadpleegd: 

• Topografische kaart 

• Discipline bodem (geologische opbouw) 
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• Dov.vlaanderen.be: Grondwaterkwetsbaarheidskaart, inventaris vergunde 
grondwaterwinningen, afbakening waterwingebieden en respectievelijke 
beschermingszones, (freatisch) grondwatermeetnet,  

• Beschikbare grondwaterpeilgegevens 

• Inventaris oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken en 
bodemsaneringsprojecten, eventueel aangevuld met info van de gemeenten 

• Vlaams Hydrografische Atlas 

• www.vmm.be 

• www.hydronet.be en www.hydranet.be 

• NOG-kaarten en ROG-kaarten 

• Watertoetskaarten 

• Stroomgebiedbeheerplannen 

• Terreinwaarnemingen 
 

12.3.2 Beschrijving 

 

Grondwater 

 
Het studiegebied is niet gelegen binnen een grondwaterwingebied of een beschermingszone. De 
grondwaterstand varieert seizoenaal van 0,5 m onder maaiveld tot 1,8 m onder maaiveld (VMM 
grondwatermeetnet Peilput VMM 080/21/3; maaiveld (m TAW) = 8,07).  
 

 
Illustratie 12-1:  Grondwaterstand peilput VMM 080/21/3 (freatisch grondwater) 

 
Er komt een grondwaterwinning voor op ca. 5,5 km ten zuidwesten van WT01 (XY: 99385 
207548) Over de diepte van grondwaterwinning kon geen verdere informatie gevonden worden..  
 
De grondwaterkwetsbaarheid van het studiegebied wordt beschreven aan de hand van de 
grondwaterkwetsbaarheidskaart. De bovenste watervoerende laag is zeer kwetsbaar (Ca1) in het 
gehele studiegebied. Dit betekent dat  de toplaag bestaat uit zand, zonder deklaag die het 
grondwater beschermt, met een onverzadigde zone van 10 m of minder dan 10 m. De 
watervoerende laag zal dus gemakkelijk beïnvloed worden door verontreinigingen die op het 
bodemoppervlak terechtkomen.  
 

http://www.vmm.be/
http://www.hydronet.be/
http://www.hydranet.be/
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Oppervlaktewater 

 
Het projectgebied is gelegen in het bekken Gentse kanalen in het stroomgebied Schelde, 
deelbekken Krekenland. De windturbines worden gepland langsheen de E34. Volgende 
oppervlaktewaterlopen (onbevaarbaar, cat. 3) zijn verder relevant: 

• Zwartesluisbeek (VHA2802) (Cat. 3) en  geklasseerde waterlopen (VHA61607en 
61603) resp. op ca. 285 m ten westen van en op <100m rondom WT03; 

• Geklasseerde waterlopen VHA59967 (Cat. 3) en 2825, op ca. 80 m ten westen van 
WT01 en 40 m ten zuiden van WT01 

 
Het projectgebied wordt gekarteerd als niet overstromingsgevoelig (Watertoetskaart – 
overstromingsgevoelige gebieden 2017).  
 

12.4 Methodiek beoordeling van de milieueffecten 

 
Binnen de discipline Water worden bij de bespreking van de mogelijke effecten de volgende 
effectgroepen onderscheiden:  

• Wijziging grondwaterkwantiteit; 

• Wijziging grondwaterkwaliteit; 

• Wijzigingen oppervlaktewaterkwantiteit; 

• Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit.  
 
De effectbespreking bekijkt in welke mate de situering nabij een beschermingszone voor 
grondwaterwinning bijzondere aandacht vereist. 
 
De milieueffecten worden beoordeeld per effectengroep volgens onderstaande 
significantiekaders. Of een effect al dan niet aanzienlijk is, wordt nagegaan aan de hand van 
diverse criteria. Deze criteria verschillen naargelang de effectgroep. Hierna volgen de criteria per 
effectgroep. De volgorde van opsomming geeft geen indicatie van het belang van de criteria. 
 
Voor elke effectgroep wordt steeds rekening gehouden met volgende algemene criteria: 

• grootte van de impact van het effect (‘werkingsgebied’); 

• duur van het effect. 
 
Waar mogelijk en relevant zullen aanbevelingen of project gerelateerde maatregelen voorgesteld 
worden.  
 
Voor de beoordeling van het effect ‘wijziging waterkwantiteit’ wordt volgend significantiekader 
vooropgesteld: 
 

Effect Significantie 

belangrijke toename infiltratiecapaciteit +3 

Beperkte toename infiltratiecapaciteit +2 

Vrij beperkte, lokale toename infiltratiecapaciteit +1 

Geen impact op kwantiteit 0 

Vrij beperkte, lokale afname infiltratiecapaciteit -1 
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Beperkte afname infiltratiecapaciteit -2 

Belangrijke afname infiltratiecapaciteit -3 

 
Voor de beoordeling van het effect ‘wijziging waterkwaliteit’ wordt volgend significantiekader 
vooropgesteld: 
 

Effect Significantie 

belangrijke toename kwaliteit +3 

Beperkte toename kwaliteit +2 

Vrij beperkte, lokale toename kwaliteit +1 

Geen impact op kwaliteit 0 

Vrij beperkte, lokale afname kwaliteit -1 

Beperkte afname kwaliteit -2 

Belangrijke afname kwaliteit -3 

 

12.4.1 Grondwater 

 
Aanleg 
Tijdens de aanlegfase kan het bemalingswater geloosd worden op het oppervlaktewater. Er kan 
een impact zijn in het geval (verontreinigd) bemalingswater wordt afgevoerd via het 
oppervlaktewater of bij calamiteiten. Op basis van OVAM databank kan nagegaan worden of er 
verontreinigingen in de buurt liggen van de locaties van de windturbines. 
 
De invloedssfeer van de bemaling werd bepaald in een bemalingsstudie.  Indien waterlopen 
voorkomen binnen de invloedssfeer wordt de verdrogende invloed van de bemaling hierop 
kwalitatief besproken. Dit effect wordt verder beoordeeld in de discipline Biodiversiteit. Ten 
aanzien van het grondwater wordt nagegaan of er concrete risico’s bestaan op de verspreiding 
van gekende verontreinigingen.  
 
Exploitatie 
Er is geen invloed op het grondwater tijdens exploitatie. 

12.4.2 Oppervlaktewater  

 
Aanlegfase  
De wijziging van oppervlaktewaterkwantiteit en kwaliteit worden in beschouwing genomen. 
De risico’s en mogelijke impact worden kwalitatief besproken. De bemalingsdebieten en duur van 
de bemaling tijdens de aanlegfase worden in relatie gebracht met de capaciteiten en kwaliteiten 
van de waterlopen. Er zal daarvoor tevens contact worden opgenomen met de bevoegde 
poldering. Voor de kruising en aanleg van een tijdelijke overwelving van waterloop nr. 8.210 (2e 
cat.) zal een machtiging worden aangevraagd bij de Provincie (Integraal Waterbeleid). 
 
Exploitatie 
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Tijdens exploitatie wordt er geen invloed verwacht op oppervlaktewater. Voor de definitieve 
overwelving van waterloop nr. 8.210 (2e cat.) zal een machtiging worden aangevraagd bij de 
Provincie (Integraal Waterbeleid). 
 
 
Op basis van de bovenvermelde effectbespreking zullen de elementen voor de watertoets 
aangereikt worden. 
 

12.5 Effectbespreking en –beoordeling 

12.5.1 Aanlegfase 

Wijziging watersysteem tijdens aanlegfase  

Tijdens de werken is mogelijk bemaling nodig in functie van de realisatie van het 
funderingsmassief. Voor de realisatie van dit ca. 2 m dikke massief dienen eerst de nodige 
uitgravingen te gebeuren. Bemaling is mogelijk nodig opdat de put voldoende droog is voor het 
aanbrengen van het funderingsmassief. Hiertoe mag er enerzijds geen water in de put staan, 
maar anderzijds mag de bovenste bodemlaag niet volledig verzadigd zijn. Een volledig 
verzadigde bodem heeft immers weinig tot geen draagkracht waardoor het funderingsmassief 
gewoon in de bodem zou zakken. Er wordt daarom uitgegaan van een benodigde 
grondwaterstand van 0,5 m beneden de bodem van de put. Er wordt dus uitgegaan van een 
maximale grondwaterverlaging van 4,5 m.  
 
De invloedstraal van een bemaling zal beperkt zijn (<100 m).  
De invloedsstralen overlappen met enkele waterlopen.  
 
Wanneer voor de kruising en aanleg van een tijdelijke overwelving van waterloop nr. 8.210 (2E 

cat.) rekening wordt gehouden met de voorwaarden uit de machtiging afgeleverd door de 
Provincie (Integraal Waterbeleid) d.d. 11/10/2016- tijdelijk overwelven over 10m en kruisen) wordt 
er geen impact verwacht op de waterkwantiteit (0). 
 

Wijziging waterkwaliteit 

Op basis van de gekende gegevens bij OVAM zijn er mogelijk bodemverontreinigingen gesitueerd 
in de onmiddellijke omgeving (BBO op 320 m van WT03). Gezien de beperkte invloedstraal van 
de bemaling wordt er niet van uitgegaan dat een eventuele bemaling mogelijk verontreinigd 
grondwater zal veroorzaken. Het effect op de wijziging van de grond -en oppervlaktewaterkwaliteit 
is geen impact op kwaliteit (0).  
 

12.5.2 Exploitatiefase 

Wijziging waterkwantiteit  

Wanneer voor de kruising en aanleg van een definitieve overwelving van waterloop nr. 8.210 (2E 

cat.) rekening wordt gehouden met de voorwaarden uit de machtiging afgeleverd door de 
Provincie (Integraal Waterbeleid) d.d. 11/10/2016-overwelven over max. 7m) wordt er geen 
impact verwacht op de waterkwantiteit. 
De realisatie van de windturbines betekent slechts een zeer beperkte toename van de verharde 
oppervlakte. De wijziging in infiltratiemogelijkheden op de bodem is dan ook minimaal zodat het 
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effect op de grond -en oppervlaktewaterkwantiteit ten gevolge van de turbines als 
verwaarloosbaar is te beoordelen (0).  
 

12.6 Samenvatting 

Tijdens de aanlegfase zijn de mogelijke effecten op water beoordeeld. Er wordt geen wijziging 
van de waterkwantiteit verwacht door de beperkte oppervlakte inname. Het watersysteem tijdens 
de aanlegfase wordt zeer beperkt beïnvloed door de bemaling, er zijn enkel verwaarloosbare 
effecten te verwachten. Door het ontbreken van gekende verontreinigingen in het studiegebied 
wordt geen effect op waterkwaliteit verwacht.  
 

Tabel 12-1: Synthese effecten discipline Water 

Discipline Water Effectgroep Beoordeling 

Aanlegfase 

 wijziging watersysteem 0 

 wijziging waterkwaliteit 0 

Exploitatiefase  

 wijziging waterkwantiteit 0 

T: tijdelijk 

 

12.7 Effectbespreking- en beoordeling tov ontwikkelingsscenario’s 

 
Er zijn geen effecten te verwachten tov ontwikkelingsscenario’s. 
 

12.8 Grensoverschrijdende effecten 

 
Er zijn geen grensoverschrijdende effecten te verwachten.  
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13 Discipline Biodiversiteit 

13.1 Figuren en bijlagen 

 

Figuur 13-1: Habitat- en Vogelrichtlijngebieden in de omgeving van de geplande windturbine 

Figuur 13-2: Gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) in de omgeving van de geplande 

windturbine 

Figuur 13-3: Bos- en natuurgebieden in de omgeving van de geplande windturbine 

Figuur 13-4: Biologische waarderingskaart 

Figuur 13-5: Natura 2000 habitats 

Figuur 13-6: Synthesekaart Risicoatlas vogels-windturbines (Everaert, 2015) 

Figuur 13-7: Pleister- en rustgebieden in de omgeving van de geplande windturbine 

Figuur 13-8: Slaapplaatsen in de omgeving van de geplande windturbine 

Figuur 13-9: Broedkolonies en bijzondere broedvogels in de omgeving van de geplande windturbine 

Figuur 13-10: Akkervogelgebieden in de omgeving van de geplande windturbine 

Figuur 13-11: Voedsel-, slaap- en seizoenstrekroutes in de omgeving van de geplande windturbine 

Figuur 13-12: Synthesekaart Risicoatlas vleermuizen-windturbines (Everaert, 2015) 

13.2 Afbakening van het studiegebied 

 
Het studiegebied wordt beschreven op macroniveau en op meso- en microniveau. Op 
macroniveau wordt de plaats van het projectgebied binnen de grote ecologisch-landschappelijke 
structuur geduid. Op mesoniveau omvat het studiegebied het projectgebied en zijn onmiddellijke 
omgeving. Deze omgeving wordt afgebakend als het gebied tot waar milieueffecten potentieel 
kunnen reiken. Het microniveau betreft het eigenlijke projectgebied.  
 

13.3 Methodiek beoordeling van de milieueffecten 

 
De impact van de verschillende ingrepen op de ecologisch of potentieel waardevolle zones wordt 
nagegaan. Mogelijke effecten op de globale ecologische structuur en de aantasting van de 
biotopen worden onderzocht. Er wordt een onderscheid gemaakt in effecten die optreden tijdens 
de aanlegfase en exploitatiefase. 
 
Volgende gebieden zijn hierbij van belang: 
 

• belangrijke pleister-, foerageer- en rustgebieden van (water-)vogels 

• belangrijke broedgebieden 

• gebieden met trek 

• gebieden met veel lokale vliegbewegingen 
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Daarnaast kunnen windturbines ook een impact hebben op vleermuizen. 
 
Impact door windturbines kan zich op volgende vlakken voordoen: 
 

• Dieren kunnen in aanvaring komen met delen van de turbine (meestal de rotorbladen) en 

daarbij gewond of gedood worden. Dit is het aanvaringsaspect. 

• Eveneens is er bij vleermuizen sprake van een mortaliteit door luchtdrukwisselingen aan 

de uiteinden en achterzijde van de rotorbladen.  

• Daarnaast kunnen bij of door de bouw van windturbines geschikte kraam-, foerageer- of 

rustlocaties verloren gaan, door direct ruimtebeslag of door verstoring t.g.v. de 

aanwezigheid, de beweging of het geluid van de turbines. Dit is het verstoringsaspect. 

• Tenslotte kunnen voedsel- of rustgebieden na de inplanting van de windturbines minder 

bereikbaar of zelfs helemaal onbereikbaar worden. Trekroutes die over windparken 

leiden kunnen eveneens verstoord worden. Dit is gekend als de barrièrewerking. 
 
Samenvattend zijn in voorliggend project-MER volgende effectengroepen relevant: 
 

• Ecotoop- en habitatverlies 

• Verstoring 

• Versnippering en barrièrewerking  

• Aanvaringsaspect 
 
Onderstaande tabel biedt een overzicht van de relevante effectengroepen per fase. Deze 
effectgroepen worden in de volgende sub paragrafen elk apart belicht. 
 

Tabel 13-1: Algemeen overzicht van de effectgroepen tijdens de aanleg-, en  exploitatiefase 

Ingreep Biodiversiteit 

Constructiefase - aanlegfase  

Geluidsemissies  Verstoring  

Ruimtegebruik  Ecotoop- en habitatverlies  

Bemaling Verdroging 

Calamiteiten Verontreiniging 

Werking van de installatie - exploitatiefase  

Barrièrewerking Aanvaringsaspect 

Geluidsemissies  Verstoring  

Draaiende rotor  Verstoring  

Ruimtegebruik Ecotoop- en habitatverlies 

 

13.3.1 Ecotoop- en habitatverlies 

 
Waar werken uitgevoerd worden, worden bestaande ecotopen ingenomen. Deze ecotoop inname 
kan zowel een tijdelijke als permanente inname betreffen. 
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• Tijdelijke ecotoop inname ontstaat in de aanlegfase door bijkomend ruimtebeslag ter 

hoogte van de werkzones, tijdelijke opslagplaatsen en werfwegen.  

• Permanente ecotoop inname ontstaat waar de nieuwe infrastructuren (windturbine 

(bouwput), verhard werkvlak, toegangsweg, …) gerealiseerd worden.  
 
De ecotoop inname wordt begroot op basis van de meest recente Biologische Waarderingskaart 
(BWK; Bron: INBO). Ook de eventuele aanwezigheid van waterlopen, als habitat voor aquatische 
en semi-aquatische organismen wordt in rekening gebracht. Er wordt nagegaan of deze ecotopen 
gelegen zijn binnen beschermd gebied en of het ecotopen betreft waar een verbod op wijziging 
voor geldt. Indien gegevens over habitatgebruik van soorten beschikbaar zijn, worden ook deze 
gebruikt om het belang van de percelen af te leiden.  
 
Gezien de beperkte grondoppervlakte van de te realiseren infrastructuren en op basis van een 
eerste screening van de biologische waarderingskaart (BWK), wordt de ecotoop- en 
habitatinname van het voorliggend project eerder beperkt ingeschat. Er wordt hier dan ook geen 
significantiekader vooropgesteld. 
 

13.3.2 Verstoring 

 
Verstoring van fauna kan ontstaan ten gevolge van geluid, licht, de aanwezigheid en beweging 
van antropogene elementen. Door verstoring neemt de habitatkwaliteit van een gebied af. 
Verstoring leidt tot gedrags- en fysiologische reacties van gevoelige receptorsoorten.  
 
Binnen het voorliggend project kan verstoring ontstaan door geluid en beweging (draaiende 
wieken). De geluidsproductie van een windturbine hangt af van onder meer de windsnelheid. De 
mate waarin geluidsverstoring door windturbines kan optreden, is afhankelijk van verschillende 
factoren zoals de bronsterkte van de windturbines, de opstellingsvorm, de ashoogte en het aantal 
windturbines. Ook de aard van de ondergrond (land/water), de afstand tot de gevoelige gebieden 
en het niveau van achtergrondgeluid spelen een rol (cfr. discipline geluid). Geluid vormt evenwel 
een minder belangrijke rol bij verstoring dan de verstoringsafstand die gehouden wordt ten 
opzichte van de windturbines na plaatsing door de draaiende wieken (cfr. Winkelman, 2008 en 
Hötker, 2006). 
 
De impact van het verstoringeffect op de fauna is afhankelijk van:  
 

• de invloedzone van verstoring (zie voorgaande alinea) 

• verstoringsgevoeligheid van de aanwezige soorten 

• zeldzaamheid en natuurbehoudsbelang van de soorten 

• het belang van het studiegebied voor de betreffende soorten 
 
De reactie van soorten kan sterk variëren. Bij bepaalde soortgroepen zoals steltlopers werden in 
het buitenland significante verstoringsafstanden opgemeten tot ongeveer 600 (en mogelijk 800) 
meter afstand. De effectbespreking beperkt zicht enkel tot de soorten waarop effecten te 
verwachten zijn. Bij de uitwerking van een project-MER of een MER Ontheffing baseren we ons 
op de effectafstanden per soortengroep uit diverse literatuur (o.a. Everaert (2007), Everaert et al. 
(2011), Everaert (2013)) en wordt er gekeken naar de oppervlakte aan kwalitatief habitatgebied 
dat “verloren” gaat door verstoring bij de ontwikkeling van het voorliggend project 
Voor deze effectgroep wordt volgend significantiekader voorgesteld: 
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Tabel 13-2: Significatiekader verstoring 

Effectbeschrijving Significantie Verstoring 

aanzienlijk 

positief  

+++ Zeer significante buffering ten aanzien van bestaande verstoringsbronnen 

binnen projectgebied of significante verbetering op diverse locaties. 

positief  ++ Lokale buffering ten aanzien van bestaande verstoring van kwetsbare 

gebieden/soorten of beperkte verbetering op diverse locaties. 

beperkt positief + Lokale buffering ten aanzien van bestaande verstoring. 

verwaarloosbaar 0 Geen of verwaarloosbare wijziging in de verstoring. 

beperkt negatief - Tijdelijke verstoring van niet-verstoringsgevoelige gebieden of soorten. 

Vrij beperkte, permanente verstoring van weinig verstoringsgevoelige gebieden 

of soorten. 

negatief -- Tijdelijke verstoring van weinig-verstoringsgevoelige gebieden of soorten; 

Vrij beperkte, permanente verstoring van verstoringsgevoelige gebieden of 

soorten. 

aanzienlijk 

negatief 

--- Permanente verstoring van verstoringsgevoelige, waardevolle gebieden of 

soorten. 

 

13.3.3 Barrièrewerking – aanvaringsaspect 

 
Binnen de effectgroep barrièrewerking zal aandacht besteed worden aan: 

• het belang van het studiegebied ten opzichte van pleisterplaatsen, broedgebieden en 

lokale trekroutes van vogels 

• het belang van het studiegebied voor foeragerende vleermuizen 
 
Barrière en aanvaring - vogels 
De beoordeling van de barrièrewerking – het aanvaringsaspect ten aanzien van vogels is 
tweeledig: 
 

• broedvogels ter hoogte van het studiegebied: bij de beschrijving en beoordeling is het 

van belang om het verlies aan geschikt habitat (verstoringsinvloed) en de aanvaringskans 

duidelijk in kaart te brengen voor deze soortengroep. Hierbij wordt rekening gehouden 

met de uit de literatuur beschikbare soortafhankelijke verstoringsafstanden (zie verder); 

• pleister- en trekvogels ter hoogte van het studiegebied: het vlieggedrag van 

pleisterende of overtrekkende vogels is sterk soort specifiek. Bij de beschrijving en 

beoordeling van de “barrièrewerking – aanvaring” ten aanzien van pleister- en trekvogels 

is het van belang om het “vlieggedrag” van de verschillende aanwezige 

vogelsoort(groep)en in kaart te brengen en dit in relatie tot de geplande windturbines. 

Hierbij zal rekening gehouden worden met de uit de literatuur beschikbare 

soortafhankelijke bufferafstanden.  
 
Voor de bepaling van de significantie van het aanvaringsaspect, vooral van toepassing bij 
seizoenstrek, wordt gekeken naar het aantal aanvaringsslachtoffers van de windturbines. Een 
sterftepercentage van minder dan 1% per jaar van de bestaande sterfte binnen de populatie van 



  

   

 
 

RAPPORT 
DEFINITIEVE VERSIE 
052_ST_17/1284-0010 
MER-ONTHEFFING 79 (194) 

 

 

een soort, wordt gezien als aanvaardbaar risico (Europese Commissie, Richtlijn 92/43/EEG met 
betrekking tot significant effect sterfte als gevolg van een ingreep). Voor een aantal algemeen 
voorkomende soorten met een goede staat van instandhouding kan, mits grondig onderzoek en 
de nodige argumentatie, een maximale drempel van 5 % gehanteerd worden. Voor bepaalde 
soorten tonen populatiemodellen aan dat een significante vermindering in de grootte van de 
populaties reeds kan optreden door een kleine bijkomende toename van bestaande jaarlijkse 
mortaliteit.  
 
Gezien deze soortafhankelijk zijn, zullen de significantiegrenzen verder worden uitgewerkt op 
basis van de aanwezige soorten en de literatuurgegevens met betrekking tot de kwantitatieve 
significantieniveaus. De effectbespreking beperkt zicht enkel tot de soorten waarop effecten te 
verwachten zijn. 
 
Broedvogels 
Voorliggend windturbinepark te Assenede bevindt zich op ruim 3,6 km van het bijzonder 
broedvogelgebied ‘Kluizendokken Doornzele’ waar Kluut en Bruine kiekendief, beide Bijlage I-
soorten, broeden. 
 
Trekvogels 
In tegenstelling tot lokale dagelijkse vliegbewegingen van bv. broedvogels is de seizoenstrek 
vaak op grotere hoogte dan de windturbinerotor gesitueerd (veelal >150 m). Doch worden de 
grootste vogeldichtheden bij de seizoenstrek ook regelmatig onder de 150 m vastgesteld (Buurma 
& Van Gasteren 1989, zoals geciteerd in Everaert et al. 2011). Relatief lange rijen van 
windturbines of grote windparken kunnen als een zekere barrière gaan werken, zeker voor 
seizoenale trekvogels (Everaert 2008a). In voorliggend project vormen de windturbines een rij en 
vormen mogelijks dus een barrière. 
 
De weersomstandigheden hebben een invloed op de vlieghoogte van de seizoenstrekkers en dit 
heeft met andere woorden een invloed op het aanvaringsrisico. Zo zal bij weersomstandigheden 
met slecht zicht een groot aandeel lager vliegen en neemt aldus de kans op aanvaring toe. Bij 
“goede” weersomstandigheden zal het aandeel dat op grotere hoogte dan de windturbines vliegt 
groter zijn, waardoor er dan veel minder aanvaringsslachtoffers vallen. Bovendien is het 
trekgedrag ook min of meer op te delen in soortengroepen waarbij de rode draad vooral is zo 
weinig mogelijk energie te verspillen. In grote lijnen zijn ze op de delen in:  
 

• thermiektrekkers: er wordt overdag getrokken bij warme weersomstandigheden waarbij 

de vogels gebruik maken van opstijgende warme lucht en hoog (>150 m) gaan 

doortrekken. Vooral roofvogels en reigerachtigen gebruiken deze techniek. Zij stijgen 

meestal op na de middag op plaatsen waar thermiek gevormd wordt, nl. grote open 

terreinen.  

• bosvogels: het betreft vooral kleinere (zang)vogels. Weersomstandigheden spelen een 

mindere rol en er wordt zowel ’s nachts als overdag getrokken. Zij vliegen op 

verschillende hoogtes, vaak afhankelijk van de heersende weersomstandigheden, bv. 

windrichting en –snelheid. Vaak wordt ook gebruik gemaakt van opgaande lineaire 

groenstructuren.  

• ganzen: trekken steeds in formatie op grote hoogte. Voor deze locatie minder van belang.  

• overige trekvogels: alle soorten die niet direct onder de drie voornoemde groepen kunnen 

geplaatst worden. Vaak zijn dit soorten die in etappes trekken en telkens ergens een tijd 

blijven pleisteren, bv. Morinelplevier.  
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Langs grote rivieren, ingesneden valleien, bosranden en andere opvallende structuren in het 
landschap in het binnenland, kan (overdag) op windturbinehoogte ook stuwtrek ontstaan waarbij 
in vergelijking met gemiddelde waarden voor het binnenland hogere aantallen overvliegen 
(duidelijke trekbanen) en er dus ook een verhoogd risico bestaat op negatieve effecten, zeker 
cumulatief indien op dergelijke locaties stelselmatig windturbines worden geplaatst (Everaert et 
al. 2011). In heel belangrijke stuwtrekzones dienen windturbineparken zoveel mogelijk gemeden 
te worden. Windturbineparken die alsnog in de omgeving van dergelijke stuwtrekzones worden 
gebouwd, kunnen na grondig onderzoek eventueel in een opstelling worden geplaatst die 
evenwijdig is aan de belangrijkste trekrichting of in een beperkte zone van de belangrijkste 
trekcorridor (Hötker et al. 2006, Winkelman et al. 2008). 
 
Everaert & Peymen (2013) stelt dat de barrièrewerking op de seizoenstrekroute onderzocht kan 
worden op basis van de ruimtelijke inname van het windturbinepark ter hoogte van de 
seizoenstrekroute. Met andere woorden dient er nagegaan te worden wat de procentuele inname 
van de trekcorridor is ten gevolge van het windturbinepark. Er is echter geen eenduidig 
significantiecriterium voorhanden om deze barrièrewerking te bepalen, zodat een kwalitatieve 
benadering wellicht de enige oplossing is. Bij de milieueffectenbeoordeling van windturbines in 
Zeebrugge (BMM, 2004) werd geconcludeerd dat een obstructie van een belangrijke trekcorridor 
van meer dan 1/3 van de totale breedte van de trekcorridor beschouwd kan worden als potentieel 
ernstig storend. Hierbij dient opgemerkt dat lokale factoren evenwel mee kunnen bepalen of 
dergelijke situatie werkelijk een betekenisvolle aantasting kan betekenen op de normale 
leefbaarheid van de aanwezige of doortrekkende populatie. De mate waarin vogels gemakkelijk 
rond de windturbines kunnen vliegen zal hierbij belangrijk zijn, alsook de afstand tussen de 
verschillende windturbines van een windturbinepark. 
 
De projectzone bevindt zich in dit geval niet in een belangrijke seizoenstrekroute.  
 
Slaap- en voedseltrek 
Geconcentreerde slaap- en voedseltrek vindt vooral plaats tijdens de winterperiode. Slaaptrek 
komt vooral voor bij meeuwen. Zij verzamelen zich in voorverzamelplaatsen om dan in (grote) 
groepen net voor zonsondergang door te trekken naar vaste slaapplaatsen. Ook tijdens de 
ochtend kunnen zich dicht bij de slaapplaatsen geconcentreerde vluchten voordoen. Voedseltrek 
vindt vooral plaats bij eenden en ganzen. Vanuit hun rustgebieden trekken ze meestal in groep 
naar geschikte foerageergebieden. Vaak gebeurt dit ook ’s nachts. Zowel bij slaap- als 
voedseltrek hangt de vlieghoogte sterk af van de heersende weersomstandigheden. Bij hardere 
wind vliegen ze gewoonlijk lager dan bij matige windsnelheden. Het Gents havengebied en de 
bedrijventerreinen rondom vormen een belangrijke slaapplaats voor grote groepen meeuwen. De 
voedseltrekroutes het dichtst bij het projectgebied betreffen voedseltrek van voornamelijk eenden 
en steltlopers. Meer noordwaarts komen verschillende voedseltrekroutes van Kleine zwaan en 
ganzen voor, met name Toendrarietgans en Kolgans. 
 
De vliegintensiteit (aantal vluchten per etmaal) over het projectgebied in combinatie met de 
rotordiameter en afstand tussen de windturbines (barrièrewerking, uitwijkmogelijkheid) is 
bepalend voor de berekening van het aantal mogelijke aanvaringsslachtoffers.  
 
Barrière en aanvaring - vleermuizen 
De vlieghoogtes, -routes en foerageergebieden van vleermuizen zijn sterk soort specifiek. Bij de 
beschrijving en beoordeling van de “barrièrewerking – aanvaring” (incl. “barotrauma”) ten aanzien 
van vleermuizen zal het van belang zijn het “vlieggedrag” en de voornaamste foerageerstructuren 
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in kaart te brengen en dit in relatie tot de geplande windturbines. Hierbij zal rekening gehouden 
worden met de uit de literatuur beschikbare soortafhankelijke bufferafstanden.  
  
Voor deze effectgroep wordt volgend algemeen significantiekader voorgesteld: 
 

Tabel 13-3: Significatiekader barrièrewerking aanvaringsaspect 

Effectbeschrijving Significantie Barrièrewerking - aanvaringsaspect  

aanzienlijk 

positief 

+3 De ecologische infrastructuur wordt op diverse locaties verbonden, 

migratiebarrières worden opgeheven, samenhang wordt op grote schaal 

significant verbeterd, negatieve randeffecten worden opgeheven. 

positief +2 Een aantal migratiebarrières worden opgeheven; samenhang wordt lokaal 

significant verbeterd, lokaal ontstaan nieuwe migratiemogelijkheden, negatieve 

randeffecten worden in belangrijke mate gemilderd.  

beperkt positief +1 Samenhang wordt beperkt verbeterd, beperkte mitigerende maatregelen ten 

aanzien van migratieknelpunten en/of randeffecten.  

verwaarloosbaar 0 Geen of verwaarloosbare wijziging in bereikbaarheid of samenhang. 

beperkt negatief -1 De ecologische samenhang wordt beperkt verstoord, beperkte impact op 

migratie, zachte barrière of barrièrewerking reeds aanwezig, tijdelijke barrière of 

negatieve randeffecten. 

negatief -2 De ecologische infrastructuur wordt op 1 of diverse locaties doorsneden; harde 

barrière, samenhang wordt lokaal significant verstoord, permanente barrière of 

randeffecten; impact op waardevolle soorten/ecotopen. 

aanzienlijk 

negatief 

-3 De ecologische infrastructuur wordt doorsneden, harde barrière voor belangrijke 

soorten, samenhang wordt op grote schaal significant verstoord, permanente 

barrière of randeffecten; grote impact op waardevolle soorten/ecotopen. 

 

13.3.4 Verdroging 

 
Verdroging is een verzamelterm voor de effecten die het gevolg zijn van menselijke verstoringen 
van de watercyclus, het waterlopenstelsel en de waterhuishouding van de bodem. De uitwerking 
van deze effectengroep steunt in belangrijke mate op de discipline water. Bij de discipline water 
wordt desgevallend de invloedssfeer van eventuele bemaling bepaald. Bij de discipline 
biodiversiteit is het hoofdzakelijk van belang na te gaan of er verdrogingsgevoelige ecotopen 
komen te liggen binnen deze invloedssfeer. Verdroging kan vervolgens beoordeeld worden 
volgens onderstaand significantiekader: 
 

Effect Significantie 

Voor ecotopen binnen de invloedstraal behorende tot de klassen “niet kwetsbaar”, “niet 
kwetsbaar tot weinig kwetsbaar”, “weinig kwetsbaar” 

0 

Voor ecotopen binnen de invloedstraal behorende tot de klassen “weinig kwetsbaar tot 
kwetsbaar” en “kwetsbaar” 

-1 

Voor ecotopen binnen de invloedstraal behorende tot de klassen “kwetsbaar tot zeer 
kwetsbaar” en “zee kwetsbaar” 

-2 

Voor ecotopen binnen de invloedstraal behorende tot de klassen “kwetsbaar tot zeer 
kwetsbaar” en “zeer kwetsbaar” en gelegen binnen een speciale beschermingszone 
(SBZ-H, SBZ-V) 

-3 
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13.4 Beschrijving van de referentiesituatie 

13.4.1 Bijzonder beschermde gebieden  

 
De meest nabijgelegen speciale beschermingszones (SBZ) betreffen het Europees 
Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) ‘Polders’ (BE2500002) en het Europees Vogelrichtlijngebied 
‘Krekengebied’ (BE2301134) op respectievelijk ca. 3.760 m en ca. 4.520 m ten noorden. Beide 
gebieden lopen in elkaar over. 
 
Het dichtst bijgelegen gebied van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) overlapt grotendeels 
met deze SBZ gebieden en betreft de Grote Eenheid Natuur ‘Het Meetjeslands krekengebied 
West’ (GEN-201_1) op ca. 3.740 m ten noorden.  
 
Tot slot is dit gebied ook erkend als het natuurreservaat ‘Meetjeslandse Krekengebied’ (E-085), 
beheerd door Natuurpunt vzw, en situeert dit gebied zich op ca. 4.550 m ten noorden van de 
geplande windturbines. 
 

13.4.2 Bespreking vegetaties en biotopen  

 
Volgens de biologische waarderingskaart (BWK, versie 2018, Figuur 13.4) bestaat het 
projectgebied uit een mix van verschillende biologische waarderingsklassen, gaande van een  
complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen tot biologisch zeer 
waardevolle percelen. De windturbines worden in het voorliggend project ingeplant ter hoogte 
van biologisch minder waardevolle ecotopen, nl. akkerland (bs). Nabij de inplantingslocaties 
komen echter wel een aantal biologisch waardevolle en zeer waardevolle ecotopen en elementen 
voor. Het betreft hier een aantal bosjes (qb, qs, lsi, n, ppms), bomenrijen (kb, kba, kbp, kbq) en 
houtkanten (kh,kh(qb), kha-, khgml). Bij de realisatie van het voorliggend project worden deze 
(zeer) waardevolle structuren bij voorkeur gevrijwaard.   
 

13.4.3 Bespreking fauna 

 
13.4.3.1 Vogels 
 
Recent heeft het INBO zijn Vogelatlas geüpdatet onder de vorm van een nieuwe Vlaamse 
Risicoatlas vogels-windturbines. Deze Risicoatlas vertrekt van de meest actuele gegevens van  
Vlaamse vogeltelprojecten en deels elementen uit de vorige Vogelatlas (waar nodig aangepast  
op basis van recente gegevens). Vlaanderen is in deze Risicoatlas ingedeeld in een aantal 
risicoklassen gaande van 0 (geen informatie of laag risico) tot 3 (groot risico). Er dient opgemerkt 
dat geen risicoklasse van de Risicoatlas automatisch uitsluiting geeft voor de inplanting voor 
windturbines. De Risicoatlas geeft louter weer waar en waarom bepaalde gebieden een risico 
vormen voor vogels bij het plaatsen van windturbines en geeft aan waarmee rekening dient te 
worden gehouden als er windturbines worden gepland. Op basis van gedetailleerd onderzoek en 
na toepassing van project gerelateerde maatregelen kunnen er alsnog (beperkt) windturbines 
geplaatst worden in bepaalde (rand)zones binnen de risicoklassen.  
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Het voorliggend windturbineproject is gelegen binnen de risicoklasse 1 – mogelijk risico. De 
Risicoatlas stelt voor windturbines gelegen in risicoklasse 1 de opmaak van een beknopte nota 
voorop. Deze wordt in het voorliggend document geïntegreerd.  
 
 
Het voorliggend projectgebied is gelegen binnen de risicoklasse 1 – mogelijk risico omwille van 
de ligging binnen een 1 km bufferzone rond pleister- en rustgebieden en binnen een 5 km 
bufferzone rond slaapplaatsen. In de (ruime) omgeving van het projectgebied komen de volgende  
vogelgebieden voor:  
 

• het pleistergebied ‘Callemansputten Zelzate’ (aantal: 408), op >1.250 m ten oosten (aan 
de overzijde van de R4)  

• het pleistergebied ‘Kanaal Gent-Terneuzen Gent-Zelzate’ (aantal: 749), op ca. 2.750 m ten 
oosten (aan de overzijde van de R4)  

• het pleistergebied ‘Krekengebied Noord-Oost-Vlaanderen’ (aantal: 12.597), op ca. 1.430 
m ten noordwesten aan overzijde van de E34/N49, met minstens 1% van de internationale 
populatie van Kleine zwaan (Vogelrichtlijn Bijlage I), met minstens 15% van de Vlaamse 
populatie Kleine zwaan, Toendrarietgans en Kolgans en minstens 2% van de Vlaamse 
populatie Grauwe gans, Wilde eend, Scholekster, Kemphaan en Wulp  

• het pleistergebied ‘Kluizendokken Doornzele’ (aantal: 3.197), op ca. 3.750 m ten zuiden, 
met minstens 2% van de Vlaamse populatie Bergeend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, 
Kuifeend, Brilduiker, Kievit en Wulp  

• het bijzonder broedvogelgebied ‘Kluizendokken Doornzele’, op ca. 3.600 m ten zuiden, met 
minstens 2% van de Vlaamse populatie Kluut en Bruine kiekendief (beiden opgenomen in 
Vogelrichtlijn Bijlage I)  

• de slaapplaats ‘Kluizendok Gentse Kanaalzone’, op ca. 3.750 m ten zuiden, met minstens 
15% van de Vlaamse populatie Zilvermeeuw (5.000), minstens 2% van de Vlaamse 
populatie Wulp en verder nog Stormmeeuw en Kokmeeuw  

 
Tussen deze verschillende gebieden vindt heel wat vogeltrek plaats:  

• noord-zuid gerichte slaaptrek t.h.v. het Kanaal Gent-Terneuzen (1.000-2.000 meeuwen per 
avond), op ca. 1.550 m ten oosten 

• noord-zuid gerichte voedseltrek tussen de Callemansputten en het Kluizendok (100-500 
steltlopers en eenden per 24 u), op ca. 2.280 m ten oosten  

• noord-zuid gerichte voedseltrek tussen spaarbekkens Kluizen en pleistergebied 
‘Krekengebied Noord-Oost-Vlaanderen’ (1.000-2.000 eenden per 24 u), op 3.480 m ten 
westen 

 
Uit het voorgaande blijkt dat de voornaamste pleister- en broedgebieden zich langs het Kanaal 
Gent-Terneuzen ten oosten en zuiden en in de polders ten noordwesten bevinden. De vogeltrek 
tussen deze gebieden vindt in hoofdzaak plaats ten oosten t.h.v. het Kanaal Gent-Terneuzen, ten 
zuiden t.h.v. het Kluizendok en ten noorden t.h.v. de polders. De impact van de windturbines ten 
aanzien van vogels wordt dan ook minimaal ingeschat.  
 
13.4.3.2 Vleermuizen 
 
Volgens de Risicoatlas vleermuizen-windturbines is WT01 gelegen in risicoklasse 2: ‘risico’, 
WT02 op de overgang tussen risicoklasse 0: ‘gebied waar onvoldoende informatie over gekend 
is’ en risicoklasse 1: ‘mogelijk risico’, en WT03 in risicoklasse 0. Deze Risicoatlas is echter louter 
gebaseerd op ruimtelijke kenmerken, met name de aanwezigheid van opgaand groen en 
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waterlopen, en is dus niet gebaseerd op effectieve veldgegevens. Het verhoogd risico ter hoogte 
van WT01 is dan ook puur te verklaren door de aanwezigheid van het populierenbosje ten zuiden 
van de akker. 
 
Specifieke veldwaarnemingen van vleermuizen ter hoogte van het projectgebied ontbreken. Doch 
kunnen er meer algemene soorten als Gewone dwergvleermuis voorkomen. Deze 
vleermuissoorten vliegen in normale omstandigheden niet (veel) hoger dan ongeveer 40 meter. 
De impact van de windturbines ten aanzien van vleermuizen wordt dan ook minimaal ingeschat. 
 

13.5 Beschrijving milieueffecten 

13.5.1 Aanlegfase  

 
13.5.1.1 Ecotoop- en habitatverlies 
 
De drie windturbines worden voorzien in agrarisch gebied, op biologisch minder waardevolle 
akkers. Er is geen sprake van inname van habitat of waardevolle vegetaties. De exacte locatie 
van werfwegen en werkzones is in deze fase nog niet gekend. Er is echter voldoende ruimte 
rondom de turbines waar de werkzones gepositioneerd kunnen worden zonder inname van 
waardevolle vegetaties. Bij realisatie van de turbines worden deze (zeer) waardevolle structuren 
bij voorkeur dan ook zo veel als mogelijk gevrijwaard.   
 
De windturbines worden niet geplaatst binnen SBZ of VEN gebied of op dichte afstand van 
dergelijke gebieden.  
 
Algemeen wordt voor de aanlegfase besloten dat het effect op ecotoop- en habitatverlies 
verwaarloosbaar is (0). 
 
13.5.1.2 Verstoring 
 
Tijdens de aanlegfase van het windturbinepark kunnen volgende ingrepen een bron van 
verstoring zijn voor de aanwezige avifauna: 
 

• graafwerkzaamheden voor fundering van de turbines (werf) 

• aanvoer van onderdelen van de turbines 

• plaatsen en aansluiten van leidingen 

• oprichten van de turbines, takelwerkzaamheden met kranen 
 
De effecten van bovenstaande ingrepen zijn tijdens de aanlegfase vergelijkbaar met die van een 
gewone bouwwerf. In de huidige situatie kent de site reeds een geluidsverstoring door de nabije 
snelweg (E34). Gezien het gebied van geen groot belang is voor vogels en vleermuizen, is de 
kans op verstoring uiterst beperkt. Het rooien van bomen en struweel, indien dit nodig zou blijken 
maar absoluut te beperken is, dient sowieso buiten het broedseizoen (half maart – begin juli) te 
gebeuren. Indien dikkere bomen met holtes dienen gekapt te worden dienen deze eerst 
gecontroleerd te worden op aanwezigheid van vleermuizen. 
 
Algemeen wordt voor de aanlegfase besloten dat het effect op verstoring verwaarloosbaar is 
(0). 
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13.5.1.3 Verdroging 
De windturbines worden voorzien op matig natte zandbodem zonder profiel of met onbepaald 
profiel (ZdP) en matig natte lemige zandbodem zonder profiel (Sdp). In functie van de realisatie 
van het funderingsmassief is bemaling nodig. Uit de discipline water blijkt dat de invloedstraal van 
de bemaling beperkt is (< 100 m). Dit betreft een zeer kleine zone waarbinnen bodemzetting kan 
optreden ten gevolge van ontwatering. Bovendien zijn er geen veenlagen aanwezig binnen deze 
omtrek rondom de turbines. Gelet op deze beperkte invloedssfeer, de korte duur (enkel 
aanlegfase) en de afwezigheid van waterafhankelijke vegetatietypes binnen de invloedssfeer van 
de bemaling is er hierbij geen effect te verwachten van het aspect bemaling op aantasting van 
ecotopen. 
 
Het effect van verdroging wordt verwaarloosbaar (0) beoordeeld.  
 

13.5.2 Exploitatiefase 

 
13.5.2.1 Ecotoop- en habitatverlies 
 
Tijdens de exploitatiefase is er geen directe inname van ecotopen of habitats. De indirecte 
effecten van inname van leefgebied door de in werking zijnde windturbines wordt besproken en 
beoordeeld onder de effectgroep ‘Verstoring’. 
 
13.5.2.2 Verstoring 
 
Vogels 
 
Verstoring van vogels door windturbines tijdens de exploitatiefase is locatie- en soort specifiek. 
Toch kunnen uit de literatuur wel algemene richtwaarden gehaald worden die een inschatting 
kunnen geven van de te verwachten verstoring. In Everaert (2015) worden afstanden vermeld 
waarbinnen verstorende effecten kunnen optreden voor bepaalde soortgroepen. Deze afstanden 
zijn gebaseerd op review studies van  Hötker et al. (2006) en Hötker (2006), aangevuld met 
gegevens van Winkelman et al. (2008) en enkele recentere studies. In 2017 publiceerde het INBO 
een advies (INBO.A.3631) waarbij de verstoringsafstanden specifiek voor akker- en weidevogels 
geüpdatet en aangevuld werden op basis van recentere bronnen. Deze verstoringsafstanden zijn 
weergegeven in onderstaande tabellen. 
 

Tabel 13-4: Afstand (m) die vogels in broedgebieden behouden tot windturbines en/of waarbinnen een 

significant waarneembare aantalreductie mogelijk is (Bron: Everaert, 2017) 
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Tabel 13-5: Afstand (m) die vogels in pleister- en rustgebieden behouden tot windturbines en/of waarbinnen 

een significant waarneembare aantal reductie mogelijk is (Bron: Everaert, 0217) 

 
 
Uit paragraaf §13.4.3.1 volgt dat het projectgebied zich op ruime afstand (>1 km) bevindt van de 
dichtstbijzijnde broedgebieden en pleister- en rustgebieden, maar ook slaapplaatsen, 
weidevogelgebieden en akkervogelgebieden. Ook de voedsel- en slaaptrekbewegingen tussen 
deze gebieden lopen niet over het projectgebied zelf. Deze lopen hoofdzakelijk langs het kanaal 
en ruim ten noorden of zuiden van het gebied. De impact van de windturbines ten aanzien van 
vogels wordt dan ook minimaal (0) ingeschat.  
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Vleermuizen 
 
Vleermuizen kunnen verstoring ondervinden in hun leefgebied en tijdens de trek. Mogelijke 
oorzaken zijn o.a. ultrasone geluiden van windturbines. Door de ronddraaiende bewegingen van 
de wieken blijken sommige windturbines ultrasone geluidsgolven te produceren die in hetzelfde 
frequentiebereik liggen als de signalen uitgezonden door enkele soorten vleermuizen. Hierdoor 
is het voor deze soorten moeilijker om vaste objecten in het donker te vermijden. De afstand 
waarop vleermuizen nog ultrasone geluiden detecteren is bij de meest gevoelige soorten 
maximum 150 m (Everaert & Peymen, 2013).  
 

Tabel 13-6: Risico voor aanvaring en maximale afstand ultrasone detectie (Everaert J., 2011) 

 
 
Uit paragraaf §13.4.3.2 is gebleken dat er geen specifieke veldwaarnemingen van vleermuizen 
zijn ter hoogte van het projectgebied. Doch kunnen er meer algemene soorten als Gewone 
dwergvleermuis voorkomen. Deze vleermuissoorten vliegen in normale omstandigheden niet 
(veel) hoger dan ongeveer 40 meter. De impact van de windturbines ten aanzien van vleermuizen 
wordt dan ook verwaarloosbaar (0) ingeschat. 
 
13.5.2.3 Barrièrewerking – aanvaringsaspect 
 
De windturbines worden voorzien in lijnvorm parallel met de E34. Langs weerszijden (oost en 
west) zijn momenteel reeds enkele turbines operationeel of in procedure. De windturbines dragen 
hiertoe bij tot het versterken van een bepaalde barrière die eventuele noord-zuid trekbewegingen 
bemoeilijken. Uit voorgaande paragrafen is echter gebleken dat vogels en vleermuizen nauwelijks 
trekbewegingen of foerageergedrag vertonen ter hoogte van de geplande turbines. Het effect van 
barrièrewerking – aanvaringsaspect wordt dan ook verwaarloosbaar (0) geacht.   
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13.6 Samenvatting 

 
De turbines worden gepland in agrarisch gebied, op biologisch minder waardevolle akkers. Bij 
realisatie van de turbines dienen omliggende (zeer) waardevolle structuren bij voorkeur zo veel 
als mogelijk gevrijwaard te blijven. Gezien de aard van het terrein en de omgeving wordt het effect 
van ecotoop- en habitatverlies in de aanlegfase verwaarloosbaar ingeschat. In de 
exploitatiefase is deze effectgroep niet aan de orde.   
 
Verstoringseffecten tijdens de aanlegfase zijn vergelijkbaar met die van een gewone bouwwerf. 
In de huidige situatie kent de site reeds een geluidsverstoring door de nabije snelweg. Er wordt 
aanbevolen om de werken uit te voeren buiten het broedseizoen zodat broedende vogels niet 
worden verstoord door hogere geluidsniveaus. Het eventueel rooien van bomen en struweel dient 
sowieso buiten het broedseizoen (half maart – begin juli) te gebeuren. Dit dient echter tot een 
strikt minimum beperkt te worden. Indien dikkere bomen met holtes dienen gekapt te worden 
dienen deze eerst gecontroleerd te worden op aanwezigheid van vleermuizen. Algemeen wordt 
geoordeeld dat de verstoringseffecten tijdens de aanlegfase beperkt negatief zijn en zelfs 
verwaarloosbaar wanneer rekening wordt gehouden met de aanbevelingen. 
 
Ook tijdens de exploitatiefase is het effect van verstoring verwaarloosbaar daar er zich geen 
belangrijke risicogebieden of trekroutes voor vogels situeren in of nabij het gebied. De 
belangrijkste trekroutes lopen enerzijds noord-zuid langs het kanaal en anderzijds oost-west ruim 
ten noorden of zuiden van het gebied. Er wordt enkel occasionele verstoring verwacht. 
 
Voor vleermuizen houdt het project tijdens de exploitatiefase eveneens een verwaarloosbare 
verstoring in. Er bevinden zich geen intensieve foerageergebieden of gekende vliegroutes in de 
directe omgeving van de geplande turbines. 
 
Hieruit volgt dat het barrière-effect en de aanvaringskansen zich eveneens beperken tot 
occasionele gevallen.  
 
 

Tabel 13-7: Synthese effecten discipline Biodiversiteit 

Discipline Effectgroep Beoordeling 

Aanlegfase 

 Ecotoop- en habitativerlies 0 

 Verstoring -1/0 

 Verdroging 0 

Exploitatiefase  

 Verstoring vogels 0 

 Verstoring vleermuizen 0 

 Barrièrewerking – aanvaringsaspect 0 
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13.7 Verscherpte natuurtoets 

 
Er bevinden zich geen VEN gebieden in de onmiddellijke omgeving van de inplantingslocaties, 
waardoor er geen noodzaak is voor de opmaak van een verscherpte natuurtoets. 
 

13.8 Passende beoordeling 

 
Er bevinden zich geen SBZ gebieden of beschermde habitattypes in de onmiddellijke omgeving 
van de inplantingslocaties, waardoor er geen noodzaak is voor de opmaak van een Passende 
Beoordeling. 
 

13.9 Effectbespreking- en beoordeling tov ontwikkelingsscenario’s 

 
Geen effecten tov ontwikkelingsscenario’s 

13.10 Grensoverschrijdende effecten 

 
Zoals initieel aangegeven worden er geen grensoverschrijdende effecten verwacht. 
 

13.11 Leemten in de kennis 

 
Er worden geen leemten in de kennis vastgesteld die een adequate milieubeoordeling van 
voorliggend project in de weg staan.  
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14 Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

14.1 Figuren en bijlagen 

 

Figuur 14-1: Landschapsatlas 

Figuur 14-2: Beschermd erfgoed 

Figuur 14-3: Geïnventariseerd bouwkundig erfgoed 

Figuur 14-4: Archeologie 

14.2 Afbakening van het studiegebied 

 
De impact van de windturbines beperkt zich niet enkel tot de directe omgeving. Het studiegebied 
wordt gedefinieerd als het gebied waarbinnen de effecten van de windturbines zich manifesteren 
op het landschap. Daarbij beschouwen we het ‘landschap’ zowel als erfgoed, dynamisch 
relatiestelsel en als zintuiglijk waarneembaar verschijnsel. 

In het kader van de behandeling van de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 
wordt het studiegebied vooral bepaald door de reikwijdte van de visuele invloedsfeer van 
realisatie van de windturbines. Indien een landschap deel uit maakt van een grotere entiteit of de 
contextwaarde van het landschap of het bouwkundig erfgoed wijzigt als gevolg van de realisatie 
van de turbines, dan maken de gehele landschappelijke entiteiten en/of de gehele context deel 
uit van het studiegebied. 
 
Voor het studiegebied zijn bakens, structurerende reliëfelementen, structurerende hydrografische 
elementen, gave landschappen, markante terreinovergangen en open ruimtecorridors 
structuurbepalend voor de landschappelijke structuur. 

 

14.3 Historische context  

 
De omgeving van het plangebied is gelegen op de grens van Zeeuws Vlaanderen en Vlaanderen 
en op de grens van de Westerschelde en de polders enerzijds en de Vlaamse Zandstreek 
anderzijds. In de 10e eeuw kwam de zee nog ver landinwaarts tot aan Zelzate via de zeearm ‘Le 
torrent des Châtelains’. In de 13e eeuw werd het studiegebied afgesloten van de zee door de ’s 
Graven Jansdijk.  
 
Het studiegebied wordt gekenmerkt door een landschap van uitgestrekte woeste gronden, de 
zogenaamde wastines. In de loop van de 13e eeuw wordt, door de stijgende bevolkingsaantal, 
meer landbouw in cultuur gebracht. Om de afwatering van het Meetjesland mogelijk te maken, 
werden grachten en greppels gegraven. Er worden grote blokpercelen vrij gemaakt die op hun 
beurt werden verdeeld in smallere stroken, gescheiden door grachten. Langs de afwaterings- en 
scheidingsgrachten worden elzenrijen en knotbomen geplant.  
 
Door de verzanding van de vaargeul van het Zwin, waardoor de Lieve (Gent-Damme) geen uitweg 
naar zee meer bood werd vanuit Gent een nieuwe verbinding met zee aangelegd via de 



  

   

 
 

RAPPORT 
DEFINITIEVE VERSIE 
052_ST_17/1284-0010 
MER-ONTHEFFING 91 (194) 

 

 

Westerschelde. In de 16e eeuw werd de Sassevaart vanuit Zelzate een nieuwe verbinding 
gegraven in noordelijke richting. Deze verbinding vormde de voorloper van het kanaal Gent-
Terneuzen. 
 
Op de Ferrariskaart (1777) is te zien dat de Sassevaart ook in deze periode een sterk 
structurerende rol heeft in het landschap. Het studiegebied zelf wordt gekenmerkt door 
landbouwpercelen afgezoomd met houtkanten, afgewisseld met percelen bos. Het ‘Goed Ter 
Looveren’, met zijn walgrachten en de bijhorende dreef zijn hier reeds op weergegeven. De 
huidige percelering van het landschap is ten opzichte van de Ferrariskaart ingrijpend veranderd, 
ook veel bospercelen en bomenrijen zijn verdwenen. Toch zijn de wegen ten tijden van Ferraris 
nog grotendeels aanwezig en ook is deels de bomenrij rond de voormalige dreven rond de hoeve 
nog aanwezig.  
 
Vanaf 1870 werd het kanaal verbreed en verdiept en werden hinderlijke bochten rechtgetrokken. 
Bij Zelzate werd het nieuwe kanaal verlegd via een nieuwe kanaalarm bij Zelzate. In de 
onmiddellijke omgeving van het industriegebied in Zelzate werd in 1910 de wijk Klein Rusland 
aangelegd. 
Vanaf de 19e en vooral de 20e eeuw werden de eerste spoorlijnen in het landschap aangelegd, 
wat een grote invloed had op de landschappelijke structuur in de omgeving.  
 
Op vandaag is het landschap in het studiegebied herkenbaar door enerzijds de maritiem-
industriële laag met van de Gentse Kanaalzone en anderzijds het traditionele landelijke 
landschap van het Meetjesland. Het plangebied is gelegen op de grens van beide lagen, waarbij 
ter hoogte van het plangebied het contrast tussen beiden duidelijk herkenbaar is. 
 
Rond 1970 verschijnt de snelweg, die stopt ter hoogte van Zelzate, in het westen blijft het open 
landschap met de landbouwpercelen behouden. De snelweg werd doorgetrokken tussen deze 
periode en 1990 en ook de R4 komt in beeld, vlakbij ‘Goed Ter Looveren’. In 2019 is de aansluiting 
van de R4 op de E34/N49 is uitgebreid tot een uitgebreid knooppunt. Op de luchtfoto van 2009 is 
reeds te zien dat de industrie uit het zuiden uitbreidt naar de zone rond Zelzate. De recente 
ontwikkelingen, zoals de omvorming van de E34/N49 tot autosnelweg en de voltooiing van de R4 
rond Gent en het uitbouwen van de terreinen van Terranova rond de stortplaats, heeft de 
landschappelijke structuur zeer sterk beïnvloeden en zal dit in de toekomst ook blijven doen. 
 
 

 

Ferraris 1777 
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Vandermaelen 1840 

 

Luchtfoto 1970 

 

Luchtfoto 1977-1990 
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Luchtfoto 2009 

 

Luchtfoto 2019 

Illustratie 14-1: Historisch overzicht van inplantingsgebied turbines en Goed ter Looveren 

 

14.4 Beschrijving van de referentiesituatie 

14.4.1 Beschrijving op macroniveau/beschrijving landschap  

 

Traditionele landschappen 

Het studiegebied is gelegen in het traditionele landschap (Antrop 2002) ‘Meetjesland ten westen 
van kanaal Gent-Terneuzen’ (211010). 

De structurerende hoofdkenmerken van dit landschap zijn vlak landbouwland met weinig 
uitgesproken microreliëf, een afwisseling van weidse zichten en door groen afgeschermde 
ruimten. Wegen en bewoning vormen de hoofdassen waarop de strookpercelering gestructureerd 
is. De open ruimten worden afgewisseld door verre en soms weidse vergezichten en door met 
groenschermen begrensde ruimten. De traditionele begroeiing bestaat uit knotbomen rond 
perceelsblokken. Deze perceelsrandbegroeiing zorgde eens voor een goed geconnecteerde 
lineaire groenstructuur. Deze lineaire groenstructuur is echter op vele plaatsen verdwenen. (Lint) 
bebouwing en infrastructuur in de regio hebben een sterk ruimte begrenzend effect. Deze 
versnijding door infrastructuren neemt sterk toe naar de Gentse Kanaalzone en de stad. 
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Gewenste ruimtelijke structuur vanuit de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos per 
deelzone en per deelzone zoals omschreven in de visie voor regio Veldgebied Brugge – 
Meetjesland 

Hieronder volgt een korte samenvatting van alle beleidsdoelstellingen2 die relevant zijn voor het 
project. Bij de beleidsdoelstellingen horen overzichtelijke ruimtelijke concepten. Er wordt dan ook 
verwezen naar deze concepten in de samenvatting per deelzone. 
 
Het studiegebied valt binnen de deelruimte Noord Zandig Meetjesland (oostelijk deel). Hieronder 
de omschrijving van de gebieden die in deze deelruimte vallen en de samenvatting van hun 
ruimtelijke concepten en visie: 
 
Samenhangend landbouwgebied met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte  

- Samenhangend landbouwgebied Kaprijke – Bassevelde – Assenede 
Deze grote, aaneengesloten gebieden dient men zoveel mogelijk vrij te houden van bebouwing, 
dit ten behoeve van het in stand houden van een kwalitatieve en weinig versnipperde 
landbouwstructuur. Men zal streven naar het behoud van de aanwezige kleine 
landschapselementen zoals kleine bosjes, natte graslanden en lijnvormige houtige kleine 
elementen zoals dreven, houtkanten, hagen, knotbomen, enz. Dit zijn waardevolle elementen 
binnen de historische geometrische ontginnings- en drevenstructuur. Binnen het landbouwgebied 
vormen de typische ontginningsstructuren (blok- en repelpercelering) en het netwerk van sloten 
en perceelsrandbegroeiingen relicten van het traditionele landschap. Er wordt gestreefd 
Gewenste ruimtelijke structuur vanuit de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos per 
deelzone en per deelzone zoals omschreven in de visie voor regio Veldgebied Brugge – 
Meetjesland 
 

Streekvisie Meetjesland  

Meetjesland 2020 is een strategisch plan, waarin de belangrijke publieke en private 
beleidsmakers van het Meetjesland aangeven in welke richting en op welke manier ze het 
Meetjesland de komende tien tot vijftien jaar willen ontwikkelen. 
In dit project staan acht strategische doelstellingen, waarvan twee betrekking hebben op het 
landschap, met name: 
 

• Inzetten op landschappelijke kwaliteit  
Het Meetjesland wil verder bouwen op haar landschappelijke kwaliteiten, wat betekent: streven 
naar een maximaal behoud van de open ruimte en naar mooie landschappen.  

− Ook woonprojecten en bedrijventerreinen zullen aantrekkelijker worden als we het open 
landschap vingers geven in de bebouwde ruimte.  

− Het groene karakter, de open ruimte en de waardevolle cultuurlandschappen; 

− Divers landschap, opvolging van verschillende landschapstypes; 
Doel is het verder versterken van deze landschappelijke verscheidenheid. Er is enerzijds de vraag 
om zo weinig mogelijk de open ruimte aan te snijden en anderzijds dient er gestreefd te worden 
naar kwaliteit, waarbij bij de inrichting van het landschap op een evenwichtige manier rekening 

 
2 Deze visie is het resultaat van een planningsfase waarbinnen een aantal ruimtelijke beleidsdoelstellingen en concepten 

voor de open ruimte in de regio Veldgebied Brugge - Meetjesland worden geformuleerd. Een administratie overschrijdend 
projectteam van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap stelde de visie op en de visie werd voor een formeel advies 
voorgelegd aan de gemeenten, provincies en belangengroepen. Het voorstel van ruimtelijke visie zal samen met de 

adviezen de basis vormen voor de besluitvorming door de Vlaamse regering over de verschillende uitvoeringsacties. 
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moet worden gehouden met esthetiek, met de cultuurhistorische en ecologische waarde van de 
plek, de emotionele beleving en het economisch gebruik. Het is een streven naar een maximale 
integratie van de bebouwing in het landschap.”  
 

Schets en structuur van het actuele landschap  

Er werd eind van de jaren 60 gestart met de aanleg van de snelweg (N49/E34) werd aangelegd 
eind van de jaren 60 van de vorige eeuw. Het landschap wordt zeer sterk oost-west 
gestructureerd door de aanwezige infrastructuur (N49/E34-met sterk structurerende verlichting), 
en wordt nog extra wordt geaccentueerd door de reeds aanwezige windturbines. Aan weerszijde 
van de snelweg is een groene strook aanwezig, maar die gaat vrij snel over in een zone met 
bebouwing, nog wel steeds afgewisseld met vrij open groene zones. 
Niet alleen de snelweg E34/N49 is zeer sterk aanwezig, maar ook de R4, die vanuit het zuiden 
de E34/N49 snijdt en richting landsgrens door het centrum van Zelzate loopt. De oostelijke tak 
van de R4 kruist de snelweg aan de andere zijde van Zelzate. Zo goed als centraal tussen de 2 
aftakkingen van de R4 loopt het kanaal Gent-Terneuzen door het centrum van Zelzate.  
 
Het actuele landschap wordt gekenmerkt door de stedelijke kern van Zelzate in het oosten, de 
dorpskern van Assenede in het noorden en Ertvelde in het zuiden. Bassevelde en Oosteeklo 
liggen meer naar het westen. De turbines liggen op slecht 2,7 km van de landsgrens met het Sas 
van Gent vlak aan de andere kant van de grens. 
 
Het bedrijventerrein van Rieme noord, als noordelijke uitloper van de kanaalzone van Gent ligt 
vlakbij de turbines en ook het industriegebied Akmo in Assende ligt langs de snelweg aan de 
overzijde van WT03. 
 
Illustratie 14-2 geeft aan dat de nieuwe turbines (rode stippen) momenteel al omgeven zijn door 
de windturbines van Aspiravi in het westen, en meerdere turbines in het bedrijventerrein in het 
zuiden. Iets meer ten zuiden van de terreinen van Terranova, maar parallel met de E34/N49 heb 
je nog 5 turbines in rij op de terreinen van Arcelor, maar dan verder langs de snelweg richting 
oosten kom je de eerste turbines pas tegen circa 20 km ter hoogte van Sint-Gillis-Waas.  
Richting westen start het uitgebreid windpark Maldegem-Eeklo op circa 4 km na de windturbines 
van Aspiravi. Ten noorden van de snelweg staan momenteel geen turbines. De centrale structuur 
bestaat uit de R4 als beeldbepalende ruimtelijke structuur. De E34/N49 is vanuit het omringende 
landschap als entiteit herkenbaar door de lineariteit van de verlichtingsmasten, gekoppeld met de 
windturbines. 
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Illustratie 14-2: Structurerende elementen op macroniveau binnen het actuele landschap 

 
 

14.4.2 Beschrijving op mesoschaal  

Landschapsatlas  

In de periode 1996-2000 is de toenmalige Afdeling Monumenten en Landschappen gestart met 
het opstellen van provinciale landschapsatlassen. Die provinciale atlassen werden in 2001 
samengevoegd en herwerkt tot één landschapsatlas voor Vlaanderen. Het VIOE heeft in 2004 
het wetenschappelijk beheer van de gegevens uit de landschapsatlas van de Afdeling 
Monumenten en Landschappen overgenomen. Volgens het decreet van 2014 werd de 
landschapsatlas louter als wetenschappelijke inventaris beschouwd. 
 
De landschapsatlas is een inventaris van waardevolle landschappen van Vlaanderen. Hij bestrijkt 
het volledige Vlaamse grondgebied met uitzondering van de stedelijke kernen en de dicht 
bebouwde agglomeraties. In de atlas worden landschapsatlasrelicten aangeduid (en 
vastgesteld).  
 
De landschapsatlas geeft aan waar de historisch gegroeide landschapsstructuur - de 'relicten van 
de traditionele landschappen' - tot op vandaag herkenbaar gebleven is. 
 
Vanaf het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet (2015) werden de bestaande ‘aangeduide’ 
ankerplaatsen gelijkgesteld met vastgestelde landschapsatlasrelicten. Andere ankerplaatsen zijn 
opgenomen in de wetenschappelijke inventaris als (landschappelijk) erfgoedobjecten. In de 
online inventaris is de meest actuele informatie over alle Vlaamse landschapsrelicten 
opgenomen. 
 
Landschapsatlasrelicten zijn de meest landschappelijke waardevolle gebieden voor 
Vlaanderen (de . Ze vormen een geheel van verschillende, maar samen voorkomende 
erfgoedelementen. Ze zijn binnen de relictzones uitzonderlijk inzake gaafheid of representativiteit, 
nemen ruimtelijk een plaats in die belangrijk is voor de zorg of het herstel van de landschappelijke 
omgeving, of zijn uniek.  
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De landschapsatlas is een onmisbaar instrument bij de bescherming van landschappen. Ook de 
gevolgen van ruimtelijke ingrepen in het landschap kunnen met behulp van de landschapsatlas 
voortaan beter worden ingeschat. 
 
Er liggen geen vastgestelde landschapsatlasrelicten en ankerplaatsen in de direct omgeving van 
het projectgebied. 
 
Relictzone: 
De meest dichtbij gelegen relictzone ‘Het Kasteelken (R40009)’ is op 230 m ten zuidoosten van 
WT N3 gelegen. 

 

Tabel 14-1: Waardering van relictzone Kasteelken (R40009) 

Historische  
waarde 

Kasteelsite in de relictzone duidelijk herkenbaar op Ferraris en Vandermaelen : site 
met walgracht en kleine percelen bos in de omgeving. Percelering van het 
omliggende landschap grotendeels gewijzigd tov Ferraris, wel nog overwegend 
strookvormig. Oorspronkelijke perceelsranden meestal verdwenen 

Esthetische waarde Vrij open landschap met gedeeltelijk perceelsranden ten zuiden van de omwalde 
site. Percelering overwegend strookvormig tot rechthoekig. Kleine percelen bos 
aanwezig. De site met omwalling is duidelijk herkenbaar op de orthofoto. 
Omwalling is visueel waarneembaar door de beplanting met bomen 

 
Ten noordoosten, op zo’n 1,1 km van WT N3, bevindt zich de relictzone Katte – Denderdreve 
(R40008). 
 

Tabel 14-2: Waardering van relictzone Katte – Denderdreve (R40008) 

Historische  
waarde 

Grootste erfgoedwaarde van de relictzone is de archeologische waarde : 
verschillende grafheuvels komen voor. Zone Zelzate, Kasteelken : verschillende 
grafheuvels uit de bronstijd. Richting van de percelering is grotendeels gelijk 
gebleven tov Ferraris. Typische strookvormige percelering van het Meetjesland 
duidelijk herkenbaar. Gebied wordt doorsneden door de oude spoorwegberm 
Zelzate - Assenede - Bassevelde. 

Esthetische waarde Open landschap met enkele bomenrijen langs grote wegen, de dreven zijn lineaire 
blikvangers in het landschap. Typische regelmatige, strookvormige percelering. 
Enkele kleine bebouwingselementen aanwezig in de relictzone zelf. Grootste deel 
van de bebouwing situeert zich langs de wegen gelegen buiten de relictzone. 

 
 
Het dichtstbijzijnde lijnrelict is ‘Oude spoorwegberm Bassevelde – Zelzate’ (L40013) en bevindt 
zich op zo’n 2,2 km van de projectzone. 
 
Op zo’n 680 m ten zuiden van de projectzone is het puntrelict ‘Onze-Lieve-Vrouw van Stoepe’ 
(P40050) gelegen. Het puntrelict ‘St-Antonius van Paduakerk’ (P40257) bevindt zich op zo’n 2,2 
km ten noordoosten van het projectgebied. 
 

Algemene omschrijving van terrein op mesoschaal  

De zone ten zuiden van de snelweg is een versmelting van industrie, infrastructuur, woningen en 
landbouw. De route vanuit het zuiden via de westelijke R4 brengt je door een knoop van 
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industriële infrastructuur en wegenis, waartussen verspreid huizen en windturbines opgesteld 
staan. Terranova met zijn “berg” met zonnepanelen is heel dominant aanwezig binnen deze 
omgeving. Gekoppeld aan de aanwezige windturbines ontstaat binnen deze zone een 
energiepark, waardoor de samenvoeging van alle elementen uit de wereld van hernieuwbare 
energie een nieuw energielandschap vormen. De windturbines geven geen aanleiding tot visuele 
hinder maar ze versterken de identiteit van het landschap.  
 
De zone ligt ingesloten tussen de industrieterreinen van Arcelor Mittal, de R4, het kanaal en de 
E34/N49. Verder werden een aantal wegen, zoals de Zonneweg heraangelegd, waardoor deze 
hoger komt te liggen. De taluds van de verhoogde wegen en van Terranova zijn zeer sterk 
aanwezig binnen deze zone, die als het ware ingesloten ligt. Binnen de dorpskern van Rieme zelf 
is men de omliggende infrastructuur minder gewaar, maar wel buiten de dorpskern, waar de 
aanwezige woningen sterk geconfronteerd worden met de industriële infrastructuur en de 
aanwezige wegen. De woningen rond de Callemansputtestraat en Kerreweg liggen binnen een 
vrij groene omgeving, maar toch hier ondervind je de tegenwoordigheid van de infrastructuur van 
het energielandschap. 
 
Deze zone wordt door de R4 gescheiden van het woon- en landbouwzone van Ertvelde. De 
woonkern van Ertvelde ligt op circa 1 km van de snelweg, maar tussen deze woningen en de 
E34/N49 in ligt een groene zone, met open ruimten worden afgewisseld door verre en soms 
weidse vergezichten en door met groenschermen begrensde ruimten. Hier staan meerdere 
woningen en bedrijven verspreid opgesteld, waardoor de groene ruimte niet echt als een open 
waardevol landschap wordt beleefd. Het agrarische landschap wordt her en der nog begrensd en 
gestructureerd door kleine landschapselementen; bomenrijen en houtkanten. Bewoning langs de 
Ter Looverendreef en de Stoepestraat wordt ook her en der afgeschermd door opgaand groen. 
Waar verzichten mogelijk zijn vormt de infrastructuur van de R4, met daarachter de gipsberg en 
het Gents zeehavengebied de opvallendste structuren aan de horizon. De windturbines aan de 
Gentse haven (bij Rieme Noord) en westelijk langs de E34/N49 (windpark Aspiravi) geven het 
landschap een dynamisch karakter, en zijn duidelijk aanwezig in de meeste vergezichten. Zeker 
de windturbines bij Rieme Noord aan de R4 zijn prominent aanwezig.  
 
Toch is er een waardevolle zone ter hoogte van het beschermd monument ‘Hoeve Goed ter 
Looveren’ te liggen. Deze zone wordt meer gedetailleerd omschreven op microniveau. 
 
 
Beschermd monument 
 

Op circa 470 m ten oosten van WT N3 is het beschermd monument ‘Hoeve Goed ter Looveren 
met walgrachten en dreven’ in de onmiddellijke omgeving (OO003180) gelegen3. Het betreft een 
hoevecomplex gevormd door twee hoeven langs de Ter Looverendreef. De omgrachting is nog 
deels bewaard, herkenbaar en visueel waarneembaar, onder andere door de beplanting met 
opgaande bomen. De vorm van de vroegere omgrachting laat veronderstellen dat het een 
laatmiddeleeuwse site met walgracht betreft.  
 
Het 'Goed ter Loven' of 'ter Looveren' ontstond in de 13e eeuw als ontginningsdomein of 
landbouwuitbating in een uitgestrekt heidegebied gelegen in het voormalige ambacht Assenede. 
De oostelijke hoeve moet beschouwd worden als het voormalige ‘Goed ter Loven’, dat vanaf de 
17e eeuw ook vermeld wordt als "huys van plaisance" en later in de volksmond nog zogenaamd 

 
3 Bron omschrijving Goed ter Looveren: inventaris onroerend erfgoed. 
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"’t Kasteelken". Op kaartmateriaal uit de 18e eeuw en de eerste decennia van de 19e eeuw is op 
de plaats van de westelijke hoeve nog geen bebouwing aangegeven. Deze westelijke hoeve werd 
volledig nieuw opgetrokken in 1842. Beide hoeven zijn van het voor de streek kenmerkende open 
hoevetype met losse bestanddelen. Ten zuiden ervan strekt zich een met opgaande bomen 
beplant perceel uit. Het gebied wordt ingesloten door grote verkeerswegen, de expresweg van 
Antwerpen naar Knokke en de ring rond Zelzate (R4), waardoor de hoeven van het ‘Goed ter 
Looveren’ geïsoleerd kwamen te liggen ten opzichte van het centrum van Zelzate. 
 
De oost-west verlopende dreef - gekend als de Ter Looverendreef in Zelzate en de Kasteelstraat 
in Evergem (Ertvelde) - is reeds op de Ferrariskaart gekarteerd als dreef. Deze dreef maakte 
vanouds deel uit van een weg die van Stoepe in Ertvelde langs het ‘Goed ter Loveren’ naar de 
vaart liep in Zelzate. Vanaf die dreef loopt een noordelijke dreef naar de omgrachte site. Dit 
patroon is ook op latere topografisch kaarten bewaard. De perceelrandbegroeiing is geleidelijk 
aan verdwenen, de dreefaanplanting van deze twee dreven bleef grotendeels bestaan. Aan het 
begin van de noordwaartse dreef werd door de bewoners van de hoeve in 1954 een klein 
wegkapelletje gebouwd. De oost-west verlopende dreef is in de omgeving van de hoeve aan een 
zijde dubbel aanwezig. Het overige deel is een enkele dreef. De boomsoort bestaat hoofdzakelijk 
uit zomereik (Quercus robur). De dreef naar het hoevecomplex bestaat uit populieren (Populus). 
 
De rechte toegangsdreef tot het Goed ter Looveren bestaat uit twee rijen van opgaande 
Canadapopulieren aan beide zijden van een met steenslag verharde weg. 

 
Op 27 maart 2005 werd Goed ter Looveren per ministerieel besluit opgenomen als beschermd 
monument. Ook de walgrachten en bijbehorende dreef zijn bij de bescherming opgenomen. 
 
Vandaag is de hoeve in sterk vervallen staat en is nu reeds gelegen in een nu reeds sterk 
geïndustrialiseerd landschap (grenzend aan de autosnelweg E34/N49 en de Jacques 
Paryslaan/R4, ten zuiden van het bedrijventerrein Akmo, ten oosten van het in ontwikkeling zijnde 
bedrijventerrein Rieme Noord met bijhorende windturbines, …). 
 
Op een afstand van ca. 770 m van WT N2 en ca. 880 m van WT N3 ligt het beschermd monument   
Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Stoepe (OO000817). De belangrijkste historische, artistieke en 
volkskundige waarde is dat deze kapel een typisch voorbeeld is een bestaande bedevaartkapel 
van voor 1480, wederopgebouwd en vergroot in het begin van de 17de eeuw. Deze kapel is een 
voorbeeld van een nog bestaande grote volksdevotie ontstaan uit een legende die vermoedelijk 
ontstond in het begin van de 15de eeuw en als voorbeeld van een nog druk bezocht diocesaan 
bedevaartoord. Rondom de diocesane bedevaartkapel van Onze-Lieve-Vrouw van 
Barmhartigheid van Stoepe bevindt zich een ommegang met vijftien bakstenen kapelletjes met 
de mysteries van Onze-Lieve-Vrouw in terracotta; geschonken na een miraculeuze genezing door 
J. Van Kerckvoorde in 1731 (zie gedenksteen) ter vervanging van geschilderde taferelen op 
staken uit de 17de eeuw. Vernield tijdens de Franse revolutie. Vernieuwd en voorzien van 
terracottareliëfs in de 19de eeuw. Omringd door eiken, beuken en linden. 
Waardevol elementen binnenin zoals Schilderijen, Beeldhouwwerk en orgel (beschermd). 
 
Andere beschermde monumenten binnen een straal van 2 km zijn:  
 

Beschermd monument Afstand tot 
dichtstbijzijnde 
WT 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77559
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Verscheidende onderdelen ‘Voorpostbunker’ en Manschappenbunker 
verspreid binnen het landschap (ID: 5737) 

ca. 1500m 

‘Site Stenen Molen: rosmolen’ (OO000814) ca. 1550m 

‘Windmolen Stenen Molen (OO000811) ca. 1570m 

 
 
Beschermd dorps- en stadsgezicht 
 
Het beschermd dorps- en stadsgezicht ‘Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Stoepe en omgeving’ 
(OO000818) is gelegen op zo’n 750 m van WT N1. 
 
Zoals omschreven bij kapel als beschermd monument is zowel de kapel zelf als de ommegang 
beschermd omwille van zijn historische en volkskundige waarde als bedevaartoord,  geschonken 
na een miraculeuze genezing in 1731 (zie gedenksteen). 
Op het pleintje voor de kapel werden vijftig abelen geplant.  
 
Het beschermd dorps- en stadsgezicht ‘Windmolen Stenen Molen en rosmolen met omgeving’ 
(OO000815) is gelegen op zo’n 940 m van WT N1. Deze bescherming betreft de omgeving van 
de rosmolen en de windmolen Stenen Molen, met inbegrip van de eveneens als monument 
beschermde molens zelf, zoals beschreven bij de beschermde monumenten. 
Windmolen, rosmolen, huis en stallen gelegen op een met gras begroeid erf afgesloten met 
ijzeren hek. Ronde stenen korenwindmolen, grondzeiler op lage molenberg opgericht in 1798. 
Witgeschilderde conische molenromp en typische Oost-Vlaamse kap met houten leien. 
 
Het beschermd dorps- en stadsgezicht ‘Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartparochie met tuin 
en bijgebouwen’ (OO000808) ligt op circa 1,9 km ten zuiden van de turbines.  
 
Beschermd cultuurhistorisch landschap 
Het meest dichtbij gelegen beschermd cultuurhistorisch landschap ligt op  meer den 6 km van de 
geplande windturbines. 
 

Geïnventariseerd bouwkundig erfgoed  

In het studiegebied zijn heel wat relicten opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig 
Erfgoed. Het overgrote deel is rechtstreeks geassocieerd met de hierboven vermelde 
beschermde monumenten en dorpsgezichten. Ten zuiden van de windturbines gaat het vooral 
om bunkers van de ‘Hollandstellung’ (Eerste Wereldoorlog, ID: 127073). Deze zijn ingebed in de 
woonomgeving van Ertvelde. Ten noorden van de snelweg zijn er aantal hoeves gelegen, meer 
dan 1 km van de turbines en gescheiden door de snelweg. 
 

Archeologie 

De turbines liggen niet in een beschermde of vastgestelde archeologische site, maar ook niet in 
een zone waar geen archeologie verwacht wordt.  
In het studiegebied werden in het verleden volgende archeologische objecten gevonden 
(Centraal archeologische inventaris):  

• ‘Kasteelstraat’ (1020): paalkuil 

• ‘Kasteel Ter Loven’ (31494): site met walgracht uit late middeleeuwen 

• ‘Stoepe’ (150263): onzeker, houtskoolrijke kuilen 

• ‘Kasteelken Circulaire structuren 615 en 616’ (154942): grafheuvels 
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• Gavergrachtstraat (215856); bronzen speerpunt 

• Rijschootstraat (S43) (1019): kolenbranderkuil 

• Rijschootstraat (S42) (1018): klein rond houtskoolspoor: onzeker 
 
De waarnemingen zoals vermeld in de CAI tonen enkel het ‘gekende’ archeologisch materiaal. 
Het gekende archeologische erfgoed is echter slechts een fractie van het gehele archeologische 
erfgoed. De hoeveelheid ongekend erfgoed is vele malen groter. Gezien in het projectgebied zelf 
reeds archeologische relicten werden teruggevonden (ID31494), waarbij grondsporen van een 
site met walgracht uit de Late Middeleeuwen en relicten van een alleenstaande hoeve uit de 17de 
eeuw werden gevonden kan men stellen dat nog archeologisch materiaal aanwezig is in de 
bodem.  
 
Deze vergunning dateert van voor het nieuwe onroerend erfgoeddecreet dat volledig in werking 
is getreden op 1 juni 2016. Volgens deze wetgeving dienen nieuwe  
Omgevingsvergunningsaanvragen vergezeld te zijn van een bekrachtigde archeologienota. 
Vanuit het agentschap onroerend erfgoed werd voor archeologie reeds positief advies gegeven 
door consulente erfgoed, onverminderd vondstenmelding. Dit is mee opgenomen in de 
vergunning van 10/04/2014 zoals terug te vinden in bijlage 1. 
 
De initiatiefnemers zullen zich ertoe verbinden om bij uitvoering van de werken alle vondsten te 
melden aan de bevoegde instantie.  
 

14.4.3 Beschrijving op microniveau 

 
Perceptieve kenmerken en beeldwaarde 
 
Het projectgebied op zich betreft een agrarisch landschap dat wordt omgeven door verschillende 
infrastructuren. Deze ruimtelijke ontwikkelingen negeren en doorkruisen landschappen en 
hebben vaak een grootschaliger karakter. Ter hoogte van het projectgebied betreft het de 
N49/E34 met zijn verlichtingspalen, met zowel in het oosten als in het westen de aanwezigheid 
van de windturbines. De infrastructuur is vanaf het projectgebied zichtbaar. De infrastructuur is 
op maaiveld gelegen, waardoor het verkeer op de autoweg zichtbaar is vanaf het projectgebied, 
maar het vormt geen visuele barrière.  
 
Het landschap ten zuiden van de snelweg, binnen een straal van 540 m (visuele intrusiezone (zie 
§ 0), wordt deels bepaald door het beschermde hoevecomplex en zijn dreef. Deze beschermde 
hoeve ligt vlakbij de snelweg en in de schaduw van de aanwezige turbines en de aanwezige 
industrie, maar toch is de hoeve en zijn direct omgeving met bomen in dreefstructuur nog een 
waardevol landschap. De Ter Looverendreef, een lange dreef met een bomenrij die tot aan 
Kasteelstraat in “Stoepe” loopt maakt ook deel uit van het beschermd erfgoed. Het betreft een 
waardevol lijnelement dat mede de herkenbaarheid van het erfgoed bepaalt.  
De perceelrandbegroeiing van de oost-west verlopende dreef is geleidelijk aan verdwenen, maar 
de dreefaanplantingen bleef grotendeels bestaan. De oost-west verlopende dreef is in de 
omgeving van de hoeve aan een zijde dubbel aanwezig. Het overige deel is een enkele dreef. 
Het opgaand groen rond de beschermde hoevecomplex en langs de dreef schermt het erfgoed 
visueel af van het omliggende landschap. In het algemeen begrenst het opgaand groen de 
zichtbare openruimte vanaf het projectgebied en vanuit de omgeving.  
 



  

   

 
 

RAPPORT 
DEFINITIEVE VERSIE 
052_ST_17/1284-0010 
MER-ONTHEFFING 102 (194) 

 

 

Deze dreef wordt zeer druk bezocht door wandelaars en fietsers. De dreef passeert het 
beschermd erfgoed “de Kapel van OLV van Stoepe”, dat ook verscholen ligt tussen opgaand 
groen en de aanwezige bomen. 
 
Hoewel de open zone ten zuiden van de snelweg nog grotendeels uit weilanden bestaat, is hier 
toch al een versnippering door de wegen N458 en N448, de verspreid opgestelde woningen en 
de silhouetten van de windturbines in de verte. Hoewel de integriteit van het erfgoed zelf niet 
rechtstreeks wordt aangetast, wordt het aanzien van het erfgoed in zijn landschappelijke context 
en de inplanting ervan in cultuurhistorisch landschap door de inplanting van de turbines gewijzigd. 
Door de grootte van de windturbines zullen deze een dominante positie gaan innemen in het 
landschapsbeeld, hetgeen vandaag ook al sterk wordt bepaald door de aanwezigheid van de vier 
windturbines (Luminus/Ecopower) net ten zuiden het Goed (zie fotomateriaal bij beschrijving 
referentiesituatie).  
 
Dit beschermde monument is verder gelegen in een reeds sterk geïndustrialiseerd landschap 
(grenzend aan de autosnelweg E34/N49 en de Jacques Paryslaan/R4, ten zuiden van het 
bedrijventerrein Akmo en ten oosten van het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Rieme Noord) 
waardoor de hoeve grotendeels geïsoleerd ligt en de waarde ervan gedevalueerd is. In de 
toekomst zal deze isolatie en industrialisering zich nog verder versterken (zie ontwikkelings-
/juridische situatie in volgende paragraaf). Het erfgoed zelf is omgeven door bomenrijen. Hierdoor 
zal, voornamelijk in de zomerperiode, het zicht op het omliggende landschap en de turbines deels 
onttrokken worden. 
 
 
 

 
Zicht kruising E34/N49 en N458 richting oosten 

 
Zicht Ter Looverendreef richting zuidoosten 
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Zicht Ter Looverendreef naar hoeve Agrarisch landschap met houtkanten 

(Stoepestraat) 

 
Zicht Ter Looverendreef naar hoeve Windturbines Rieme Noord en ter Looverendreef 

vanuit Goed ter Looveren  

Illustratie 14-3:  illustraties landschapswaarde projectgebied ten zuiden van E34/N49 
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Illustratie 14-4: Windturbines Rieme Noord en Kluizendok vanuit Goed Ter Looveren. 

 
Ook de zone die noordelijk aansluit bij de snelweg, en binnen de visuele intrusiezone van de 
windturbine valt, is ondanks het open, groene karakter, ook een landbouwgebied dat reeds 
versnipperd is door de aanwezigheid van bedrijven (vooral aanhorigheden bij de boerderijen) en 
woningen. Binnen dit deel van het studiegebied zijn de windturbines minder dominant aanwezig. 
Ze versmelten aan de horizon met de infrastructuur van de snelweg, waardoor een duidelijke 
begrenzing van het landschap ontstaat.  
Het bedrijventerrein in het oostelijk deel, aan de overzijde van WT N3 bestaat hoofdzakelijk uit 
lagere gebouwen en wordt visueel gebundeld met de aanwezige verkeersaders.  
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Zicht vanaf Meelstraat 

 

Zicht vanaf Riemestraat 

14.5 Methodiek beoordeling van de milieueffecten 

 
De effecten op de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie worden beschreven 
en beoordeeld volgens de volgende effectgroepen: 

• effecten op de landschappelijke structuur en relaties,  

• effecten op de erfgoedwaarde en archeologie,  

• effecten op de perceptieve kenmerken en belevingswaarde.  
 
De milieueffecten worden beoordeeld per effectengroep volgens onderstaande 
significantiekaders. Of een effect al dan niet aanzienlijk is, wordt nagegaan aan de hand van 
diverse criteria. Deze criteria verschillen naargelang de effectgroep. Hierna volgen de criteria per 
effectgroep. De volgorde van opsomming geeft geen indicatie van het belang van de criteria. 
 
Voor elke effectgroep wordt steeds rekening gehouden met volgende algemene criteria: 

• grootte van de impact van het effect (‘werkingsgebied’); 

• duur van het effect. 
 
Waar mogelijk en relevant zullen project gerelateerde maatregelen voorgesteld worden. Deze 
kunnen betrekking hebben op de samenhang tussen de windturbines, het behoud van bepaalde 
landschap- en/of erfgoedwaarden, … 
 
Vermits de cumulatieve impact van de aangevraagde windturbines voornamelijk bepalend zal zijn 
voor de impact op de omgeving, wordt bij de beschrijving en beoordeling van de milieueffecten 
waar onderscheidende effecten te verwachten zijn, een onderscheid gemaakt tussen twee 
scenario’s. In de feitelijke situatie worden de effecten van de aangevraagde windturbines 
besproken in een landschap met daarin enkel de actueel operationele windturbines. In de 
juridische situatie wordt ervan uitgegaan dat ook alle reeds vergunde, maar actueel nog niet 
operationele turbines operationeel zijn.  

14.5.1 Effectgroep ‘wijzigingen landschappelijke structuren en relaties’  

 
Het effect op de landschappelijke structuren en relaties betreft de impact op de 
samenhang/versnippering van waardevolle structuren en relaties en de verstoring van 
geomorfologische processen. Hierbij gaat zowel aandacht uit naar de horizontale relaties als de 
verticale relaties. Door het inbrengen van nieuwe elementen (de windturbines) en het verwijderen 
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van bestaande (eventuele inname van kleine landschapselementen), wordt de structuur van het 
landschap gewijzigd. De vernietiging van ecotopen en ecologische versnippering worden 
besproken in de discipline fauna en flora. 
 
Er wordt eveneens nagegaan in welke mate de schaal van het landschap wijzigt. 
Windturbineparken hebben in een open omgeving immers een sterk schaalverkleinend effect 
(vergroten de meetbaarheid van het landschap), en tasten met andere woorden de weidsheid en 
de openheid van het bestaande waardevolle landschap aan. Door de opstelling van de 
windturbines (in clusters) zal hieraan zoveel mogelijk tegemoet gekomen worden wat verder in 
de MER Ontheffing zal besproken worden. 
 
De significantie van de effecten wordt o.a. bepaald door: 

• graad van verandering; 

• mate van samenhang;  

• mate van versnippering. 
 

 
Voor de beoordeling van de effectengroep landschappelijke structuur en relaties wordt volgend 
significantiekader vooropgesteld: 
 

Effect Significantie 

Globaal herstel of opwaardering van waardevolle structuren of relaties +3 

Lokaal herstel of opwaardering van waardevolle structuren of relaties of globaal herstel 
of opwaardering minder waardevolle structuren of relaties 

+2 

Lokaal herstel of opwaardering van landschapsstructuur en –relaties +1 

Geen impact op samenhang of verstoring van processen  0 

Vrij beperkte, lokale verstoring of versnippering van landschapsstructuur en –relaties of 
beperkte verstoring van reeds aangetaste structuren of relaties 

-1 

Beperkte verstoring of versnippering van waardevolle structuren of relaties of een sterke, 
globale verstoring van reeds aangetaste structuren of relaties 

-2 

Verstoring of versnippering van waardevolle structuren of relaties  -3 

 
Er wordt specifiek aandacht besteed aan: 

• Wijziging functionele relaties, versnippering landschap 

• Schaalverkleinend effect: in welke mate tast de windturbine de weidsheid, openheid en 
typische karakter van het landschap aan? 

• Effect op de samenhang, differentiatie, versnippering en maatverhouding van het landschap 
 

14.5.2 Effectgroep ‘wijziging erfgoedwaarde en archeologie’  

 
De effecten op erfgoedwaarde betreffen effecten op de aanwezige erfgoedwaarden en op het 
aanwezige archeologisch erfgoed. Dit kan zowel aantasting, vernieling zijn als het wijzigen van 
erfgoedwaarde. Hierbij speelt uiteraard de huidige erfgoedwaarde – en dus ook aantastingen 
ervan door andere ontwikkelingen – een bepalende rol. Enkele parameters om de significantie 
t.a.v. erfgoedwaarde in te schatten zijn: 
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• graad van bescherming (aanduiding als monument/landschap, selectie als relict, …); 

• typologie en aard; 

• ouderdom; 

• zeldzaamheid; 

• gaafheid (bewaard in goede staat); 

• aantasting ensemblewaarde of contextwaarde; 

• representativiteit. 
 
Er gaat niet enkel aandacht uit naar de effectieve waarde van het erfgoed op zich, maar eveneens 
naar de mogelijke aantasting van de context of de ensemblewaarde van het erfgoed. 
Een onderscheid wordt gemaakt in zeer waardevol, waardevol, matig waardevol en weinig 
waardevol erfgoed. Daarnaast wordt ook in de grootteorde van de impact een rangorde 
opgesteld. 
 

Waardering van het erfgoed 

Zeer waardevol 

- Beschermd erfgoed; opgenomen als te beschermen erfgoed 

- Vastgesteld landschapsatlasrelict, erfgoedlandschap 

- Gaaf, zeer kenmerkend/streekeigen landschapselement, bijzonder landschap 

Waardevol 

- Beperkt aangetast, kenmerkend/streekeigen landschapselement, bijzonder landschap 

- Inventaris bouwkundig erfgoed 

Matig waardevol 

- Beperkt aangetast, matig kenmerkend/streekeigen landschapselement of landschap 

Weinig waardevol 

- Overige 

- Structureel aangetast 

- Nieuw landschap 

 
Daarnaast kunnen ouderdom, gaafheid, zeldzaamheid of een combinatie van de hierboven 
geformuleerde criteria er toe leiden dat een element een klasse kan stijgen. Zo kan een puntrelict 
dat opgenomen is in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, gaaf, uniek en relatief oud is als 
zeer waardevol gewaardeerd worden. 

Ten aanzien van cultuurhistorisch waardevolle relicten /bouwkundig erfgoed wordt onderstaand 
significantiekader als leidraad gehanteerd. Dit is samengesteld door de grootteorde van de 
ingrepen te combineren met de waarde van het erfgoed en kan aangereikt worden die de 
beoordeling van de effecten als gevolg van voorliggende plannen kunnen objectiveren. Het 
significantiekader is niet absoluut en vormt louter een leidraad.  
 

Grootteorde van de impact 

Hoog 

Volledig verdwijnen of gedeeltelijke aantasting met sterke schade aan de betekenisvolle elementen of 
structurele aantasting van de context- en/of ensemblewaarde of sterke versnijding 

Matig 
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Gedeeltelijk verdwijnen met matige schade aan de betekenisvolle elementen of relatie beperkte 
aantasting van de context- en/of ensemblewaarde of beperkte versnijding 

Klein 

Gedeeltelijk verdwijnen met behoud van de betekenisvolle elementen of minimale aantasting van de 
context- en/of ensemblewaarde of minimale versnijding; tijdelijke impact 

 
 
Een combinatie van bovenstaande, resulteert in volgend significantiekader: 

 
Naast aandacht voor het bouwkundig erfgoed gaat eveneens aandacht uit naar archeologie.  
 
De effecten ten aanzien van het archeologisch erfgoed kunnen beoordeeld worden aan de hand 
van het al dan niet aanwezig zijn van gekend archeologisch materiaal, de graad van verstoring 
van de oppervlakkige bodem en de bodemkenmerken zelf. De aanwezigheid van gekend 
archeologisch materiaal is echter een dubieuze factor. Het gekende archeologische erfgoed is 
immers slechts een fractie van het gehele archeologische erfgoed. De hoeveelheid ongekend 
erfgoed is vele malen groter. 
 
Verharde, bebouwde, geërodeerde of vergraven bodems zijn verstoorde en vergraven bodems. 
Voor dit type bodems zijn de effecten t.a.v. het archeologisch erfgoed algemeen als te 
verwaarlozen of matig negatief beschouwd. Echter verstoorde bodems kunnen ook een oudere 
antropogene en dus archeologisch belangrijke oorsprong hebben. De effecten zijn dus afhankelijk 
van het type verstoring.  
 
Onder onverstoorde bodems worden niet vergraven bodems in landbouw of natuurlijk gebruik 
beschouwd. Bij onverstoorde bodems worden de grootste effecten t.a.v. archeologisch erfgoed 
verwacht. De impact is uiteraard ook afhankelijk van het type (bodemcompactie, bemaling, 
vergravingen, …), duur en omvang van de ingreep en van de bodemkenmerken zelf. Algemeen 
gesteld zal de impact groter zijn bij effectieve vergraving in de bodem, gezien het potentiële 
archeologische erfgoed hierbij direct en fysiek wordt aangetast. Bij bodemcompactie en bemaling 
is de impact eerder indirect met mogelijke degradatie of deformatie tot gevolg. 
 
Ten aanzien van archeologisch erfgoed wordt volgend significatiekader als leidraad gehanteerd. 
 

 Negatieve impact 

Hoog Matig Klein 

Zeer waardevol -3 -2 -1/-2 

Waardevol -3 -2 -1 

Matig waardevol -2 -1 0 

Weinig waardevol -1 0 0 

Wijziging erfgoedwaarde – archeologie Significantie 

Volledig verstoorde en vergraven bodem / geen impact op de bodem 0  

Verstoorde en vergraven bodem / beperkte compactie of bemaling  -1 
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14.5.3 Effectgroep ‘wijziging perceptieve kenmerken en belevingswaarde  

 
Binnen deze effectgroep wordt nagegaan in welke mate landschapselementen en – 
landschapsstructuren worden verstoord, wijzigen, verdwijnen of worden toegevoegd. Voor de 
realisatie van een windturbinepark is het toevoegen van nieuwe landschapselementen (de 
windturbines) het belangrijkste aandachtspunt. Dit houdt aldus een evaluatie in van het 
inplantingsplan. Hierbij gaat aandacht uit naar oriëntatie van de windturbines, de opstelling van 
de windturbines, de afstanden tussen de windturbines, uniformiteit van het windturbine type. Deze 
bespreking gebeurt kwalitatief en is globaal voor het gehele windturbinepark.  
 
Er wordt eveneens nagegaan wat de zichtbaarheid is van de ingrepen. Eventueel kan er aan de 
hand van een zichtbaarheidsanalyse de kwantitatieve visuele invloedssfeer worden bepaald van 
de windturbines. 
Daarnaast wordt de zichtbaarheid ook kwalitatief bekeken aan de hand van visualisaties van de 
geplande situatie vanuit diverse representatieve standpunten. De impact van beeldwaarde en 
belevingswaarde en de beoordeling wordt. 
Tijdens de aanleg worden machines en grote kranen ingezet, die eveneens de perceptieve 
kenmerken van het landschap (tijdelijk) beïnvloeden.  
 
De recreatieve beleving van het landschap en de barrièrewerking worden besproken in de 
discipline mens. 
 
De significantie van de effecten wordt o.a. bepaald door: 

• relatie met de context (samenhang); 

• inpassing in het bestaande landschap (impact op de perceptieve kenmerken van het 

landschap) en betekeniswijziging van het landschap (waarnemingspatronen); 

• relatie met andere verticale beelddragers in het landschap; 

• variatie en contrast; 

• herkenbaarheid (oriëntatie, identiteit); 

• gaafheid, zorg, netheid; 

• gebruiksmogelijkheden; 

• duur van de wijziging; 

• algemene sfeer. 
 

Effect Significantie 

Belangrijke en globale meerwaarde voor perceptieve kenmerken, waardevolle positieve 

beelddragers 

+3 

Belangrijke lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken +2 

Zeer lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken +1 

Geen impact op perceptieve kenmerken of zeer beperkte impact op reeds sterk 

aangetaste kenmerken 

0 

Beperkt verstoorde en/of vergraven bodem / belangrijke compactie of bemaling, 
beperkte vergraving  

-2 

Onverstoorde bodem / belangrijke vergraving  -3 
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Effect Significantie 

Beperkte aantasting van perceptieve kenmerken -1 

Belangrijke lokale aantasting van perceptieve kenmerken -2 

Belangrijke en globale aantasting van perceptieve kenmerken -3 

 

14.6 Effectbepaling en –beoordeling  

14.6.1 Aanlegfase 

Wijzigingen landschappelijke structuren en relaties  

Voor de realisatie van de geplande turbines zal het weiland of akkerperceel waarbinnen de 
turbines geplaatst worden, tijdelijk gedeeltelijk omgevormd worden tot een bouwwerf. Ter hoogte 
van de betrokken percelen zullen graafwerken uitgevoerd worden, die kunnen leiden tot 
wijzigingen in de landschapsstructuur op microniveau. Door bodemverdichting en/of 
bodemprofielwijziging kunnen de werkzaamheden typische bodemstructuren en geomorfologie 
wijzigen, maar dit komt aan bod bij de discipline bodem. De vergravingen betreffen zeer lokale 
ingrepen op microniveau. Nabij de inplantingslocaties komen echter wel een aantal biologisch 
waardevolle en zeer waardevolle ecotopen en elementen voor. Het betreft hier een aantal bosjes, 
bomenrijen en houtkanten. Bij de realisatie van het voorliggend project worden deze waardevolle 
structuren bij voorkeur gevrijwaard. Gezien al bij al de afstand van deze waardevolle elementen 
tot de werfzones nog aanzienlijk is, is de kans dat dit zal gebeuren zeer beperkt. 
 
Over het algemeen kan gesteld worden dat het te verwachten effect ten gevolge van de 
aanlegfase voor de windturbines op de landschapsstructuur en landschappelijke relaties eerder 
beperkt (-1) is. Mits het volgen van de aanbeveling met betrekking tot het voorkomen van 
beschadigingen van de aanwezige ecotopen kan de impact op de landschappelijke structuur en 
relaties gedurende de aanlegfase als te verwaarlozen (0) worden beoordeeld. 
 
De impact van de opgaande structuren van de turbines (de blijvende aanwezigheid ervan) op het 
landschap wordt beschouwd bij de effecten van de exploitatiefase. 
 

Wijziging erfgoedwaarde en archeologie 

Door de aanwezigheid van het beschermd monument ‘Hoeve Goed ter Looveren met walgrachten 
en dreven’ op slechts 470 m van WT N3 en  de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Stoepe op 770 m 
van WT N2 zal men erop toezien dat ten gevolge van de plaatsing van de turbines geen directe 
of indirecte fysieke impact verwacht kan worden op het aanwezig erfgoed. Ook zal men erop 
toezien om geen gebruik te maken van de beschermde dreef (Ter Looverendreef/Kasteelstraat)  
en van het Kapelhof voor transport van de windturbines of hun onderdelen.  
 
Door bemaling gedurende de aanlegfase van de funderingen kunnen weinig significante effecten 
optreden die tot het beschermd landschap kunnen reiken. Bovendien, gezien de lengte van de te 
plaatsen turbines kunnen risico’s bij het plaatsen en bij de montage (trillingen, geluidshinder,…) 
optreden. Het mogelijk negatieve effect dat zou kunnen optreden ter hoogte van het erfgoed, kan 
vermeden worden door aanbevolen maatregelen zoals extra studie en controle bij bemaling, 
opmaak van werfinrichtingsplan en extra controle bij de plaatsing van de windturbines. Men moet 
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hef- en hijswerktuigen gebruiken die voldoende stabiel zijn en in staat om de last te dragen. Het 
materieel dient conform te zijn aan de desbetreffende reglementering. 
Verder zijn er zijn geen beschermde erfgoedwaarden of bouwkundig erfgoed gesitueerd binnen 
of in de directe omgeving van de geplande werkzone.  
 
Gezien mits voorbereidende werken, zoals voorbereidende studie en extra controle, zal er geen 
directe of indirecte aantasting van al dan niet beschermd erfgoed optreden en wordt de impact 
op bovengrondse erfgoedwaarden ten gevolge van de aanlegfase als verwaarloosbaar (-1/0) 
ingeschat.  
 
De mogelijke impact van de toekomstige aanwezigheid van de turbines op de erfgoedwaarden 
wordt verderop besproken bij de bespreking van de effecten van de exploitatiefase.  
 
Archeologie 
Deze vergunning dateert van voor het nieuwe onroerend erfgoeddecreet dat volledig in werking 
is getreden op 1 juni 2016. Volgens deze wetgeving dienen nieuwe  
Omgevingsvergunningsaanvragen vergezeld te zijn van een bekrachtigde archeologienota. 
Vanuit het agentschap onroerend erfgoed werd voor archeologie reeds positief advies gegeven 
door consulente erfgoed, onverminderd vondstenmelding. Dit is mee opgenomen in de 
vergunning van 10/04/2014 zoals terug te vinden in bijlage 1. 
 
De initiatiefnemers zullen zich ertoe verbinden om bij uitvoering van de werken alle vondsten te 
melden aan de bevoegde instantie.  

Wijziging perceptieve kenmerken en belevingswaarde het landschapsbeeld.  

De visuele impact van de werf en werkzaamheden op bovengronds onroerend erfgoed kwam in 
bovenstaande paragraaf reeds aan bod. Onder deze hoofding wordt algemeen de wijziging van 
perceptieve kenmerken en belevingswaarde besproken. 
 
De werfmachines, de turbineonderdelen en de hijskraan zullen vanop grote afstand zichtbaar zijn 
door hun omvang en het open landschap. De bouw van de drie nieuwe windturbines zelf zal 
ongeveer 6 maanden in beslag nemen, wat beperkt is t.o.v. de exploitatiefase. Hun geleidelijke 
verschijning zal bijdragen tot enige verandering van het landschap. Een werkzone van ca. 2.000 
m² (werkplatform + stockeerzone + funderingsput) aan de voet van elke windturbine zal het 
landbouwgebied waar de turbines worden ingepland veranderen in een werfzone. De 
inplantingslocaties liggen ter hoogte van redelijk open landbouwgebied waardoor deze vanuit de 
directe en nabije omgeving zichtbaar zullen zijn. Enerzijds is er een groot contrast tussen de 
werfzones en het omliggende open landbouwlandschap, anderzijds zorgt de nabijgelegen 
autosnelweg (N49/E34) reeds voor een zekere visuele, maar ook auditieve verstoring. Op deze 
werfzones zullen grote machines rijden en werken. Voor de bouw van de windturbines zelf zal 
een telescoopkraan of opbouwkraan gebruikt worden. Deze kranen kunnen vanop grote afstand 
zichtbaar zijn door de afmetingen ervan. 
In de zone tussen 1 en 2 km omheen de windturbines zal er een visuele impact zijn, hoewel die 
tegen de achtergrond van de aanwezige turbines, de aanwezige wegen en de omliggende werken 
in uitverloopt. Op een grotere afstand van de locatie, vanaf 2 km en verder, zullen de windturbines 
in aanbouw niet meer sterk opvallen nabij de al aanwezige turbinelijn.  
 
Voor de passanten en de bewoners binnen de straal van circa 800 m zal de verstoring sterker 
aanwezig zijn. Maar omdat de werken zullen uitgevoerd worden vlakbij een infrastructuurbundel 
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en omdat de verstoring beperkt is in tijd en in plaats, blijft het effect van de verstoring tijdelijk 
beperkt negatief (-1t). 
 

14.6.2 Exploitatiefase 

Wijzigingen landschappelijke structuren en relaties  tov feitelijke situatie  

 
Wijzigingen landschappelijke structuren en relaties tov feitelijke situatie 
De 3 windturbines worden in het akkerlandschap parallel aan  de E34/N49 geplaatst. In het 
westen sluiten ze aan op de aanwezige turbines van Aspiravi en vervolledigen ze de aanwezige 
lineaire opstelling langs de snelweg. Vanuit het oosten zijn ze de eerste turbines die je langs de 
snelweg tegenkomt. Wel verderweg verschijnen de turbines t.h.v. Rieme Noord, maar die staan 
los van de lijnstructuur. Tussen de tunnel en de stedelijke kern van Zelzate is er een korte rit tot 
het industrieterrein van Assenede, waar de eerste turbine verschijnt. 
 
Het project versterkt enkel het structurerende karakter van deze lijninfrastructuur. Enerzijds 
worden deze lijninfrastructuren versterkt wanneer gekeken wordt vanuit vogelperspectief of van 
op of in de directe nabijheid van deze hoofdwegen. Anderzijds verhoogt ook de leesbaarheid en 
herkenbaarheid van deze lijninfrastructuren binnen het landschap, doordat deze door de nieuwe 
turbines de weginfrastructuur markeren, daar waar hij helemaal niet zichtbaar is. De rij turbine 
sluit visueel aan bij de industriezone rond Zelzate.  
Door de lijnopstelling langs de E34/N49 blijft de weidsheid van het achterliggende landschap 
herkenbaar. Uit praktijkervaring en literatuur blijkt evenwel dat het effect van windturbines in een 
landelijke omgeving groter kan zijn dan in een verstedelijkte omgeving. In een landelijke omgeving 
worden de windturbines eerder als contrasterend gekarakteriseerd. Ze vergroten de 
meetbaarheid van het landschap en tasten de weidsheid en openheid aan. Als enige grote 
opgaande element in de omgeving kan dit een impact hebben op de typerende vlakke 
landschapsstructuur van de omgeving, dit wordt als beperkt negatief beoordeeld. 
 
De nieuwe turbines sluiten aan bij de bestaande lijninfrastructuur en zullen zodoende de 
aanwezige zichtlijnen niet blokkeren, maar eerder versterken. De windturbines sluiten aan bij een 
lijn windturbines waardoor ze de lijn verlengen om stilaan uit te groeien tot een lineaire structuur, 
geassocieerd met windenergie. Door de aanwezigheid van nieuwe infrastructuur rond 
hernieuwbare energie (o.a. windturbines, zonnepanelen,…) op en rond de terreinen van 
Terranova - meer zuidelijk tussen de R4 en het kanaal - is  er een herkenbare zone ontstaan die 
gerelateerd is aan herbruikbare energie. De turbines staan op meer dan 1,2 km afstand van de 
windturbines t.h.v. deze zone, waardoor je niet kan spreken van een cluster, maar ze zijn wel een 
tussenstap tussen de windturbines langs de snelweg en dit terrein, waardoor ze deze associatie 
versterken. 
 
Men kan concluderen dat de drie geplande turbines de weidsheid en openheid aantasten en als 
opgaand element binnen een open landschap wel degelijk impact zullen hebben op de 
landschapsstructuur. Wel worden ze ingepland in lijn met bestaande lijninfrastructuur (E34/N49), 
die in de feitelijke referentiesituatie reeds de landschapsstructuur mee bepaalt, waardoor ze deze 
lijn versterken. Op vandaag bepaalt de R4, met aan de overzijde het havengebied en de 
aanwezige industriële infrastructuur rond de terreinen van Terranova met de aanwezige 
windturbines reeds ten dele de structuur van het landschap. Door de inplanting van de 
voorliggende drie windturbines zal dit aspect meer op de voorgrond komen en wordt de associatie 
met hernieuwbare energie versterkt. De komst van de drie windturbines zorgt dus voor een 



  

   

 
 

RAPPORT 
DEFINITIEVE VERSIE 
052_ST_17/1284-0010 
MER-ONTHEFFING 113 (194) 

 

 

beperkte verstoring van reeds aangetaste structuren of relaties. Er wordt daarom besloten de 
impact op structuur en relaties in het landschap als beperkt negatief (-) te beoordelen 
 
Wijzigingen landschappelijke structuren en relaties tov de juridische situatie 
In deze situatie zullen de 3 windturbines inpassen tussen de 6 turbines van Aspiravi en de twee 
turbines t.h.v. Ter Looveren en zo de lineaire opstelling langs de snelweg vervolledigen. Samen 
met reeds vergunde of operationele turbines langs de E34/N49 en de R4 zorgen ze voor een 
accentuering van deze infrastructuurlijnen door het landschap. Anderzijds wordt het landschap 
niet bijkomend versnipperd, gezien de windturbines maximaal worden ingepast tussen de andere 
windturbines en gebundeld aan en parallel met de bestaande windturbines worden opgesteld aan 
de lijninfrastructuur.   
 
Ze vullen niet enkel de lijn langs de snelweg aan, maar doordat ze nu ook geclusterd worden met 
de aanwezige turbines t.h.v. Terranova versterken ze dit groeiende energielandschap.  
Uit literatuur blijkt dat naarmate een verandering een grotere breuk betekent qua historische 
continuïteit, de verandering en het resulterende landschap negatiever worden beoordeeld. 
Echter, de landschappelijke structuur wordt in de juridische situatie reeds hoofdzakelijk bepaald 
door de aanwezige lijninfrastructuur met aangrenzende windturbines. 
 
De positieve effecten die uit de effectbespreking van de feitelijke situatie naar voor kwamen 
(associatie met windenergie en versterken van lijninfrastructuur) zullen nog sterker worden indien 
de vergunde turbines operationeel worden.  Er wordt daarom besloten de impact op structuur en 
relaties in het landschap als verwaarloosbaar (0) te beoordelen. 
 

Wijziging erfgoedwaarde en archeologie  

 
Wijziging erfgoedwaarde en archeologie tov feitelijke situatie 
In en in de omgeving van het studiegebied komt een aantal waardevol erfgoed voor.  
 
De meest oostelijke windturbine WT N3 komt op circa 470 m van het beschermd monument 
‘Hoeve Goed ter Looveren’ te liggen. De dreef naar de hoeve toe valt binnen de visuele 
intrusiezone van de turbine (540 m), waardoor er toch impact te verwachten is op het beschermd 
erfgoed.  
Deze dreef wordt zeer frequent gebruikt door recreanten. 
 
Hoewel aan het beschermd monument zelf niets zal wijzigen wordt de context rond de hoeve en 
de dreef door het verschijnen van de 3 turbines gewijzigd. Door de grootte van de windturbines 
zullen deze een dominante positie gaan innemen in het landschapsbeeld, hetgeen vandaag ook 
al sterk wordt bepaald door de aanwezigheid van de vier windturbines (Luminus/Ecopower) net 
ten zuiden het Goed (zie Visualisatie 8) en de windturbine van Eneco Wind Belgium nv te Zelzate. 
Zo ligt de windturbine EWB (Eneco) op slechts 190 m van de dreef en op 350 m van het 
monument want nog dichterbij is dan WT N3. 
 
Dit beschermde monument ligt ingesloten tussen de E34/N49 en de R4, vlakbij het 
oprittencomplex thv van Zelzate.  Verder ligt de hoeve op slecht 150 m van het bedrijventerrein 
Akma en in de schaduw van het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Rieme Noord. Dit zorgt 
ervoor dat de hoeve grotendeels geïsoleerd ligt en de waarde ervan gedevalueerd is. De nieuwe 
turbines verschijnen in het westen dat maakt dat de hoeve visueel zal ingesloten worden.  
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In de toekomst zal deze isolatie en industrialisering zich nog verder versterken (zie ontwikkelings-
/juridische situatie in volgende paragraaf). Het erfgoed zelf is omgeven door bomenrijen. Hierdoor 
zal, voornamelijk in de zomerperiode, het zicht op het omliggende landschap en de turbines deels 
onttrokken worden. Vanuit de dreef blijven de windturbines ook in zomer zichtbaar. 
 
Overig waardevol erfgoed in de omgeving heeft vooral betrekking tot het beschermde 
dorpsgezicht ‘Kapelhof: Onze-Lieve-Vrouw-van-Barmhartigheid-van-Stoepekapel met 
onmiddellijke omgeving’. Dit beschermd erfgoed ligt op circa 770 m van WT N2 en 880 m van WT 
N3 en valt buiten de visuele intrusiezone. Hierdoor zullen de windturbines wel een zekere visuele 
impact hebben op de kapel met zijn omgeving, maar door de sterke groenbuffer rondom de kapel 
en de buffering van het beeld door de aanwezige woningen tussen het monument en de turbines, 
blijft de impact beperkt. 
 
Het overig waardevol erfgoed in het studiegebied bevindt zich op geruime afstand van de 
windturbines (meer dan 1500m) en/of worden door woonkernen, bomenrijen en nieuwe 
landschapselementen zoals de E34/N49 en de R4 van de windturbines gescheiden. De wijziging 
van hun erfgoedwaarde door invloed van de geplande windturbines wordt dan ook als 
verwaarloosbaar beschouwd. 
 
Het inplanten van windturbines in het erfgoedrijke landschap zal resulteren in een verdere 
wijziging van de contextwaarde ervan. De verstoring zal vooral plaatsvinden ter hoogte van de 
dreef. Doordat de hoeve visueel grotendeels van een groenscherm voorzien is en omwille van de 
reeds aanwezige industriële elementen en infrastructuur vlakbij het erfgoed en reeds prominent 
aanwezige windturbines in het zuiden, wordt de grootteorde van de impact op de context- en 
ensemblewaarde van het erfgoed als matig ingeschat. Ondanks de hoge erfgoedwaarde van het 
beschermd monument ‘Goed ter Looveren’ zelf, zorgt de huidige omgeving rondom het 
monument al voor waardevermindering van de omliggende context. De extra windturbines zullen 
de devaluatie van de context versterken en dan vooral door de insluiting van het monument.  Dit 
wordt als beperkt negatief (-1) beoordeeld.  
 
Wijziging erfgoedwaarde en archeologie t.o.v. juridische situatie 
In deze juridische situatie zal het aantal windturbines bij het beschermd erfgoed ‘Hoeve Goed ter 
Looveren’ nog hoger zijn. De 2 turbines Ter Looveren komen op zeer korte afstand waardoor ze 
zeer dominant naast de hoeve aanwezig zullen zijn. Verder komt ook de windturbine Eneco Wind 
Belgium nv aan de zuidkant van de windturbine en verderweg langs de R4 de turbine van Storm. 
Bij deze opbouw is de visuele impact op het monument al zeer sterk. De contextwaarde van het 
erfgoed is in deze situatie al zeer sterk aangetast door de reeds aanwezige windturbines en wordt 
slechtst in zeer mate beperkt aangetast door de drie bijkomende windturbines, die op grotere 
afstand ingeplant worden. Het effect van insluiting is nu al aanwezig door de 2 turbines ten 
noorden van het erfgoed en de turbines in het zuiden langs de R4.  
 
We kunnen bijgevolg besluiten dat de effecten ten aanzien van de erfgoedwaarde ten gevolge 
van de inplanting van de drie bijkomende windturbines op zich niet als aanzienlijk negatief te 
beoordelen zijn, de grootteorde van de impact op context- en ensemblewaarde is in deze situatie 
vrij klein. Bovendien is er nu al sprake van insluiting, zodat ze dit effect niet meer versterken en 
we kunnen besluiten dat het negatief effect zeer beperkt negatief (0/-1) is ten opzichte van de 
juridische situatie.  
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Wijziging perceptieve kenmerken en belevingswaarde het landschapsbeeld.  

Algemeen 
Door hun grootte, hoogte (in dit geval 180 m) en bewegingen zijn windturbines zeer dominant 
aanwezig in het landschap en vormen ze verticale obstakels. Hierdoor trekken ze de aandacht 
en hebben ze een grote impact op het omliggende landschap. Deze invloed is niet eenvoudig 
objectiveerbaar omdat ze te maken heeft met de waarneming van een persoon. Het probleem is 
dat er nog niet veel studies uitgevoerd zijn die het kijkpatroon van waarnemers op een windturbine 
analyseren of veranderingen in deze kijkpatronen door de inplanting van windturbines registreren. 
De beleving van windturbines en hun eventueel storende effect is afhankelijk van drie factoren: 
de turbine zelf, het omringende landschap en de waarnemer4.   
 
De effectieve impact van de inplanting van windturbines op de perceptieve kenmerken en 
belevingswaarde kan beoordeeld worden aan de hand van enkele criteria en subcriteria5. 
De mate waarin de turbines zichtbaar zijn in het landschap wordt bepaald door de zichtbaarheid 
vanuit woningen en vanop belangrijke routes (passanten en recreanten), door het horizontbeslag 
en door het aantal turbines en de herkenbaarheid van de opstelling. 
 
Visuele impact algemeen 
De visuele impact van windturbines vermindert met de afstand tot de windturbine. Deze impact is 
eigen aan windturbines door hun aanzienlijke afmetingen. Door het ontbreken van wettelijk 
bepaalde minimumafstanden inzake landschapsimpact en visuele impact, gebeurt de evaluatie 
op basis van de visuele intrusiezone, de visuele invloedszone en de visuele blootstellingszone 
die hieronder worden gedefinieerd.  
 
De visuele intrusiezone wordt bepaald door een straal die overeenkomt met 3 maal de maximale 
hoogte van een windturbine (i.c. 540 m). In deze zone vallen de windturbines gedeeltelijk buiten 
het statische gezichtsveld en de toeschouwer dient het hoofd op te richten om een windturbine in 
zijn geheel te zien. In deze zone vallen de windturbines groter uit dan de meerderheid van andere 
gekende referentiepunten (boom, huis, loods, voedersilo boerderij, kerk, GSM-mast, 
hoogspanningsmast, …). De toeschouwer kan een gevoel van disproportie, overweldiging en 
visueel ongemak krijgen. De visuele impact is in deze zone zeer belangrijk. De perceptie van 
afmetingen neemt eerst snel en daarna trager af naarmate de kijkafstand groter wordt. Uit de 
tangentiële afname van de beeldhoogte in functie van de kijkafstand blijkt dat er ongeveer twee 
overgangspunten zijn, namelijk bij 100 m (dus zeer dicht bij het object, wat te maken heeft met 
de mogelijkheid om het object effectief te kunnen overzien) en bij ongeveer 540 m (dit 
afstandspunt bevindt zich buiten de eigenlijke visuele intrusiezone). De beeldimpact van 
windturbines is binnen een landschappelijke afstand van 540 m het grootst. 

 

 
4 ROM3D, H+N+S Landschapsarchitecten (2013). Handreiking waardering landschappelijke effecten van windenergie. 

Agentschap NL, Amersfoort. 
5 ROM3D, H+N+S Landschapsarchitecten (2013). Handreiking waardering landschappelijke effecten van windenergie. 

Agentschap NL, Amersfoort. 
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Illustratie 14-5:  Beeldimpact met afstand tot de turbine  

De visuele invloedszone heeft een reikwijdte van ongeveer 2000 m omheen de windturbines. 
In deze zone nemen de windturbines algemeen een belangrijk deel van het gezichtsveld in, 
waarbij zoals hierboven reeds aangehaald voornamelijk in de visuele intrusiezone de turbines 
dominant aanwezig zijn. Ze betekenen een belangrijke verandering van het kader en kunnen de 
kwaliteit ervan op het vlak van landschap en aanzicht beïnvloeden. De visuele impact is niet 
noodzakelijkerwijze negatief, maar is afhankelijk van de subjectieve perceptie van een persoon 
ten aanzien van windturbines. De beeldimpact van windturbines blijkt het grootst op een 
landschappelijke afstand van 540 m. Daarna blijft er wel degelijk een beeldimpact, maar verandert 
deze nog nauwelijks tot aan 2 km afstand.  
 
De (dis)continue visuele blootstellingszone: op een afstand van 2 km of meer omheen de 
windturbines zijn de windturbines aanwezig in het landschap en mogelijkerwijze zichtbaar, maar 
de visuele impact ervan zal minder zijn dan in de visuele invloedszone. In deze zone neemt de 
visuele impact af met de afstand. Rekening houdend met de afstand, integreren de windturbines 
zich in het landschap en worden ze er een volwaardig structureel element van, zoals andere 
verticale elementen als een klokkentoren of een watertoren. In een straal van 2 tot 10 km omheen 
de windturbines zal de visuele impact beperkt tot zeer beperkt zijn. Door het open landschap 
bestaat de kans dat er impact zal zijn op de omliggende dorpen.  
 
Op een afstand van 10 km en meer zouden de windturbines zichtbaar kunnen zijn bij gunstige 
weersomstandigheden vanop vrijliggende punten zoals hellingsruggen (panoramische 
vergezichten). Vanop deze afstanden is de visuele impact zeer beperkt, net zoals het gedeelte 
van het landschap dat hierdoor betrokken is. Zoals in de visuele invloedszone zorgt in de 
(dis)continue visuele blootstellingszone het open landschap ervoor dat de visuele impact van (een 
deel van) de windturbines sterk aanwezig is. 
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De windturbines zullen mogelijk bebakend worden met een rode band op de mast en 
signalisatieverlichting (wit flitslicht tijdens de dag, permanent rood licht tijdens de nacht). 
 
Wijziging perceptieve kenmerken en belevingswaard ten opzichte van de feitelijke situatie 
De windturbines worden geplaatst in het open tot halfopen landschap dat reeds wordt gekenmerkt 
door aanwezige lijninfrastructuur, en in westelijke richting door de windturbines van Aspiravi. Ook 
de turbines bij Rieme Noord zijn opvallende opgaande structuren. De windturbines zullen een 
belangrijk nieuw element vormen in het landschap in aansluiting bij de bestaande infrastructuur. 
Ze kunnen een schaalverkleinend effect hebben (vergroten van de meetbaarheid van het 
landschap en tasten met andere woorden de weidsheid en de openheid van het bestaande 
landschap aan. De rijkheid aan kleine elementen (cfr. beschrijving referentiesituatie), zoals 
dreven, bomenrijen en houtkanten wordt overschaduwd door de schaal van de windturbines. 
Anderzijds wordt dit landschap momenteel al geconfronteerd met andere windturbines en met 
andere industriële infrastructuur, waardoor de aanwezigheid van drie nieuwe turbines binnen een 
totaal van 11 turbines wel degelijk effect zal hebben, maar in beperkte mate zal bijdragen aan 
een bijkomende verandering van de schaal van het landschap. 
 

 
Illustratie 14-6:  Het schaalverkleinend effect van windturbines op de omgeving6 

 
In de effectbespreking wordt verwezen naar de visualisatie, die achteraan de paragraaf zijn terug 
te vinden. 
 
De woningen langs de Stoepestraat en de Rijschoolstraat liggen binnen de visuele intrusiezone, 
net zoals de Hoeve Goed ter Looveren (. Dit geldt ook voor de woningen ten noorden van de 
E34/N49 langs de Garenbroekstraat en de Meelstraat (zie Visualisatie 6). Dit is maar een beperkt 
aantal woningen. De visuele impact op het beschermd erfgoed is wel groot en dit werd reeds 
verder besproken in dit rapport (zie § 0). Naast waarnemers die binnen de visuele intrusiezone 
wonen en verblijven, en zich dus min of meer statisch in het studiegebied bevinden, zijn er ook 
waarnemers die zich binnen en door de visuele intrusiezone bewegen. Dit zijn bijvoorbeeld de 
recreanten via het fietsroutenetwerk of via wandeling door de Terlooverendreef en de 

 
6 Bosh Slabbers (2008) Schetsboek windturbines en ruimtelijke kwaliteit. Landschappelijk onderzoek naar vides en 

concentratiegebieden, Wageningen. 



  

   

 
 

RAPPORT 
DEFINITIEVE VERSIE 
052_ST_17/1284-0010 
MER-ONTHEFFING 118 (194) 

 

 

Kasteelstraat . Ze zullen zich tijdens de wandeling bewust zijn van de aanwezigheid van de 
nieuwe turbines. Maar anderzijds zijn ook de turbines van Rieme Noord voor hen al zichtbaar. 
 
Passanten/forensen op de N49/E34 vanaf de kust passeren momenteel al over een afstand  van 
meerdere turbines en de nieuwe turbines zullen visueel deel uitmaken van een bestaande 
windpark. Vanuit de richting Antwerpen zullen de nieuwe turbines voor de voorbijgangers de 
eerste zijn die aankondigen dat een lange reeks turbines hen zal begeleiden richting kust. Doordat 
de nieuwe turbines gekoppeld worden met de reeds aanwezige turbines, zullen ze niet opvallen 
bij de passanten. Door de associatie van de windturbines met de E34/N49 zullen de windturbines 
over een grote afstand worden waargenomen, en kunnen ze dienen als baken bij het naderen 
van het havenlandschap en de verkeerswisselaar tussen de R4 en E34/N49. De reeds 
operationele windturbines aan de overzijde van de R4 (Luminus) en de windturbine langs de R4 
te Zelzate (Eneco Wind Belgium nv) liggen te ver verwijderd van de twee aangevraagde 
windturbines om visueel als één geheel beschouwd te worden.  
 
Afhankelijk van de locatie van de waarnemer zullen de bomenrijen in het projectgebied de 
windturbines lokaal gedeeltelijk aan het zicht onttrekken, waardoor hun prominentie in het 
landschap kan afnemen (Illustratie 14-7). 
 

 
Illustratie 14-7:  invloed van beslotenheid landschap op zichtbaarheid windturbines7 

 
De zichtbaarheid van de geplande windturbines binnen de visuele invloedszone (2 km) is groot, 
voornamelijk door het vlakke reliëf van het landbouwgebied (zie Visualisatie 9). Wel vallen de 
bewoners, passanten in de dorpskern van Ertvelde (zie Visualisatie 3) ten zuiden van Zelzate (zie 
Visualisatie 7 en ten noorden van Rieme (zie Visualisatie 1) ook binnen de invloedszone van de 

 
7 Bosh Slabbers (2008) Schetsboek windturbines en ruimtelijke kwaliteit. Landschappelijk onderzoek naar 

vides en concentratiegebieden, Wageningen. 
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bestaande windturbines rond Rieme Noord en Zelzate. Hierdoor is het (bijkomende) negatieve 
effect door de nieuw geplande windturbines voor hen minder groot.  
 
In een straal van 2 tot 10 km omheen de windturbines zal de visuele impact, ondanks de 
zichtbaarheid van een groot aantal van de turbines, beperkt tot zeer beperkt zijn. Rekening 
houdend met de afstand, integreren de windturbines zich in het landschap, met de aanwezige 
infrastructuur en windturbines en worden ze er een volwaardig structureel element van, zoals 
andere verticale elementen als een klokkentoren of een watertoren. 
 
Doordat de turbines in een lijnopstelling opgesteld staan is er zo goed als geen gevoel van 
insluiting mogelijk. Vanuit het zuiden en het noorden zie je de turbines en de infrastructuur 
versmelten tot 1 lange lijn aan de horizon (zie Visualisatie 4). Het horizonbeslag was al aanwezig 
en zal door de drie nieuwe turbines maar in zeer beperkte mate vergroten (Visualisatie 2). Wel 
zal voor woningen rond de Terlooverendreef wel een gevoel van insluiting optreden, ze krijgen 
langs westzijde en langs zuidoostzijde turbines in hun gezichtsveld. 
 
Wegens de nabijheid van twee belangrijke lijninfrastructuren (E34N49, R4), de reeds bestaande 
en vergunde windturbines aan de overzijde van de R4 en de betrekkelijke nabijheid van de 
Gentse haven betreft het hier reeds een vrij dynamisch landschap. Het inbrengen van drie 
windturbines in het dynamische landschap kan bijkomende visuele onrust genereren, en dit 
voornamelijk tussen het centrum van Ertvelde en voor de woningen rond de snelweg (Visualisatie 
5). Vanaf de E34/N49, R4 en het havengebied wordt geen bijkomende visuele onrust verwacht. 
De windturbines zullen waarneembaar zijn, maar zijn landschappelijk inpasbaar in het 
dynamische landschap. Vanaf het landbouwgebied en de kern Stoepe kunnen de windturbines 
meer als hinderlijk worden ervaren, gezien het meer landelijke karakter van beide gebieden.  
 
Voor bewoners van Ertvelde, Zelzate en rondom de snelweg  kunnen de windturbines in dit 
landschap resulteren in een lokale aantasting van de perceptieve kenmerken. Dit effect wordt 
vanuit de hoofdinfrastructuurlijnen E34/N49 en R4, die reeds mee het dynamische karakter van 
het studiegebied bepalen, als verwaarloosbaar ingeschat. Het effect van de windturbines ten 
opzichte van de feitelijke situatie wordt algemeen voor het studiegebied dan ook als beperkt 
negatief (-) beoordeeld 
 
Wijziging perceptieve kenmerken en belevingswaard ten opzichte van de juridische 
situatie 
De windturbines worden geplaatst in het open tot halfopen landschap in aansluiting bij  de 
aanwezige windturbines langsheen de E34/N49 en de R4 (in lijnopstelling). In tegenstelling tot de 
feitelijke situatie zullen de nieuwe turbines een reeds gevormde aanzet tot lijnvorming van de 
turbines van Aspiravi en Ter Looveren aanvullen tot een lange rij van 10 turbines als lineair 
windpark. Bovendien werd langs de R4 een tweede cluster gevormd van de 4 turbines van Rieme 
Noord en de 2 turbines aan de overzijde van de R4. Zodoende vormen de 3 nieuwe turbines de 
schakel tot een zeer uitgebreid windpark langs de E34/N49 en de R4.  
 
De weidsheid van het landschap wordt door de drie aangevraagde windturbines van voorliggend 
project niet verder aangetast. Ze kunnen wel de bestaande verstoring en de interne onrust die 
ontstaat door de aanwezige windturbines versterken. Gezien slechts 3 windturbines aansluiten 
wordt dit effect als beperkt ingeschat.  
De ligging van de E34/N49 en R4 zal ook verder worden benadrukt. De belevingswaarde van het 
landelijke gebied met kleine landschapselementen in het studiegebied wordt bijkomend 
overschaduwd door de schaal van de windturbines. 
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Ondanks de aanwezigheid van andere turbines, zullen de 3 nieuwe windturbines op micironiveau 
een visuele impact hebben op de meer statische waarnemers binnen de visuele intrusiezone (540 
m). Voor de meer dynamische waarnemers, zoals passanten en recreanten, zal het beeld sneller 
wijzigen en komen de andere turbines ook meer in het vizier, waardoor de impact beperkter is. 
Op grotere afstand zullen de nieuwe turbines minder storen, vermits al een groot deel van het 
landschapsbeeld reeds bepaald is door windturbines en ze nu al een prominente plaats innemen 
in elke open vergezicht. Windturbines maken dus reeds deel uit van de belevingswaarde van de 
regio voor passanten, met of zonder de implementatie van de drie aangevraagde windturbines. 
De bomenrijen gelegen in het projectgebied zullen de windturbines lokaal (gedeeltelijk) aan het 
zicht onttrekken, waardoor hun prominentie in het landschap afneemt (Illustratie 14-7).  
 
Ook bij deze situatie in één lijn is er zo goed als geen gevoel van insluiting mogelijk. De woningen 
in het knooppunt tussen E34/N49 en R4 hebben door de aanwezige turbines van Ter Looveren 
en de turbines langs de R4 nu al een sterk gevoel van insluiting dat maar beperkt versterkt zal 
worden door de 3 extra turbines.  
 
De windturbines zullen deel uitmaken van het nu reeds ontwikkelende energielandschap (zoals 
Terranova) en ze zullen bijdragen aan de identificatie van het landschap als overgangszone naar 
het havengebied. Op de andere windturbines in de omgeving na zijn er geen hoge opgaande 
landschapselementen aanwezig in de nabije omgeving. De interactie tussen de windturbines en 
het onderliggende landschap zal dan ook eerder beperkt zijn. 
 
De waarneming en beleving van de windturbines in het landschap is eveneens gekoppeld aan de 
tijd die nodig is om de hele cluster windturbines te doorkruisen. De 3 nieuwe turbines zal de 
cluster uitbreiden. Door de associatie van de windturbines met de E34/N49 en de R4, waarlangs 
reeds windturbines staan, zullen er over een grote afstand windturbines worden waargenomen 
en dienen ze zo als baken. De nieuwe windturbines zullen de herkenbaarheid en de ligging van 
de E34/N49 en R4 verder versterken. De visuele verstoring die kan worden ervaren vanuit Stoepe 
en het landbouwlandschap blijft en wordt in beperkte mate enigszins versterkt.  
 
Wegens de nabijheid van twee belangrijke wegen (E34/N49, R4), reeds bestaande windturbines 
en de betrekkelijke nabijheid van de Gentse haven betreft het hier een landschap waarbinnen er 
reeds een grote dynamiek heerst. De drie nieuwe windturbines zullen de rust van het landschap 
wel beperkt bijkomend verstoren. Het dynamische en industriële karakter van de regio wordt 
bijkomend vergroot, en het landelijke karakter verkleint. 
 

14.6.3 Visualisaties 

 
Beeldanalyse 
Om de perceptieve kenmerken te beoordelen werd een beeldanalyse gemaakt d.m.v. 
visualisaties. Bij de keuze van de verschillende standpunten werden de locaties gekozen die de 
grootste impact kunnen opleveren en locaties waar zich het grootste aantal mensen bevindt. Om 
tot goede visualisaties te komen, dienen de standpunten zich op enige afstand van de turbine te 
bevinden.  
Verwijzend naar de visuele impact zijn de visualisaties vanop verschillende afstanden gekozen. 
Er werd een onderscheid gemaakt tussen locaties binnen de visuele intrusiezone en binnen de 
visuele invloedszone. 



  

   

 
 

RAPPORT 
DEFINITIEVE VERSIE 
052_ST_17/1284-0010 
MER-ONTHEFFING 121 (194) 

 

 

Voor deze simulaties werd gebruik gemaakt van het 3D-visualisatieprogramma WindPRO. De 
coördinaten van de te simuleren turbines werden in het programma ingevoerd, evenals de 
coördinaten van de waarnemingsstandpunten en de kijkhoek. Bij de opmaak van de simulaties 
werd rekening gehouden met afname van zichtbaarheid op grotere afstand door de kromming 
van de aarde en perspectieve verkleining. Er werd rekening gehouden met de technische 
specificaties (afmeting mast, wieken, coördinaten inplanting, toe te passen bebakening) van de 
turbines in beide clusters.  
De gesimuleerde windturbines werden in een foto van de reële situatie verwerkt. De foto’s van 
de bestaande toestand werden met een digitaal fototoestel genomen met voldoende resolutie. Er 
werd geen kunstlicht gebruikt bij het nemen van de foto’s. De visualisaties zijn terug te vinden 
achteraan deze paragraaf. In de effectbeschrijving wordt naar deze visualisatie verwezen. 
 
Illustratie 14-8 geeft een overzicht van de standpunten voor de visualisaties. De linkse foto is 
steeds het huidige beeld, de rechtse foto is het beeld met de nieuwe turbines in de juridische 
toestand, met name zowel de operationele als de vergunde turbines.  
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Illustratie 14-8:  Overzicht standpunten visualisaties 

Visualisatie 1 

Visualisatie 2 

Visualisatie 3 

Visualisatie 4 

Visualisatie 5 

Visualisatie 6 

Visualisatie 7 

Visualisatie 8 

Visualisatie 9 
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Visualisatie 1 
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Visualisatie 2 
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Visualisatie 3 
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Visualisatie 4 
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Visualisatie 5 
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Visualisatie 6 
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Visualisatie 7 
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Visualisatie 8 

 
 
 
 
 
 



  

   

 
 

RAPPORT 
DEFINITIEVE VERSIE 
052_ST_17/1284-0010 
MER-ONTHEFFING 131 (194) 

 

 

 
 

  
 

Visualisatie 9 
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Conclusie: 
Door de reeds kenmerkende aanwezigheid van windturbines in het studiegebied is er slechts een 
bijkomend effect van de drie geplande windturbines, met name de beperkte impact op 
microschaal. Deze windturbines zullen in dit landschap dus resulteren in een beperkte impact op 
reeds sterk aangetaste kenmerken, tot een beperkte aantasting van perceptieve kenmerken. Het 
effect van de drie windturbines op perceptieve kenmerken en belevingswaarde van het landschap 
wordt dan ook als verwaarloosbaar (0) tot beperkt negatief (-) beoordeeld. 
 

14.7 Samenvatting 

 
De windturbines worden toegevoegd in een lijnstructuur, binnen een gemengd landschap waar 
landbouwgebied met oude landschapselementen en beschermde monumenten (dreven, Goed 
ter Looveren, Kapel). Dit landschap wordt doorsneden door een grote lijninfrastructuur waarrond 
andere turbines, aangrenzend aan het Gentse havengebied en het energielandschap rond 
Terranova. De effecten van de windturbines worden beoordeeld in vergelijking met twee 
scenario’s: de feitelijke situatie en de juridische situatie. 
 
De effecten in aanlegfase zijn zeer beperkt tot te verwaarlozen (0), in zoverre men juiste 
aanbevelingen, maatregelen toepast en voldoende controle voorziet bij uitvoering van de werken, 
zodat geen schade kan optreden aan aanwezig erfgoed en andere waardevolle elementen in de 
omgeving van de windturbines. De initiatiefnemers zullen zich ertoe verbinden om bij uitvoering 
van de werken alle mogelijke archeologische vondsten te melden aan de bevoegde instantie, 
waardoor geen mogelijke effecten optreden bij archeologie bij de uitvoering van de werken. 
 
In vergelijking met de feitelijke situatie staan de drie aangevraagde (voorliggend project) 
windturbines in lijn met de overheersende lijninfrastructuur (E34/N49) maar contrasteren met het 
omliggend landschap. Ze verlengen het lineaire beeld van het windpark langs de snelweg. Maar 
aangezien ze op geruime afstand van andere windturbines in het oosten staan (1,2 km) kan niet 
gesproken worden van een clustering met deze turbines. Maar ze zullen wel in beperkte mate de 
associatie met hernieuwbare energie versterken. Het effect op effectgroep “wijziging in structuur 
en relaties” wordt dus als beperkt negatief beoordeeld. Er is niet veel erfgoed aanwezig in de 
omgeving, behalve het beschermd monument ‘Goed ter Looveren’. Ondanks de hoge 
erfgoedwaarde van het beschermd monument zelf, zorgt de huidige omgeving rondom het 
monument al voor waardevermindering van de omliggende context. De extra windturbines zullen 
de devaluatie van de context versterken en dan vooral door de insluiting van het monument.  Dit 
wordt als beperkt negatief (-1) beoordeeld. Door het schaalverkleinend effect en het ontbreken 
van andere verticale elementen met de grootteorde van de windturbines in het landschap wordt 
het effect van de windturbines op effectgroep ‘wijziging perceptieve kenmerken en 
belevingswaarde’ als beperkt negatief (-1) beoordeeld, en dit voornamelijk op microschaal de 
voor bewoners en in mindere mate voor passanten binnen de omliggende omgeving rondom de 
snelweg. 
 
Bij vergelijking met de juridische toestand worden alle reeds vergunde windturbines in de 
omgeving (ca 470m) - 2 langs de E34/N49 en 2 langs de R4 - ook als operationeel beschouwd. 
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De aangevraagde windturbines zijn minder contrasterend, daar de reeds aanwezige windturbines 
ervoor zorgen dat de voorliggende windturbines geen nieuw element vormen in het landschap. 
De windturbines vormen een lijnopstelling met reeds vergunde of operationele turbines, en 
accentueren de bestaande lijninfrastructuur, waardoor ze een baken vormen en slechts in 
beperkte mate contrasteren met hun omgeving. Het landschap wordt niet bijkomend versnipperd, 
gezien de windturbines maximaal worden ingepast bij de bestaande windturbines en gebundeld 
aan en parallel met de bestaande windturbines worden opgesteld aan de lijninfrastructuur.  Het 
effect op effectgroep “wijziging in structuur en relaties” wordt dus als verwaarloosbaar 
beoordeeld. Door de aanwezigheid van de turbines vlakbij het monument zijn de effecten ten 
aanzien van de erfgoedwaarde ten gevolge van de inplanting van de drie bijkomende 
windturbines niet als aanzienlijk negatief te beoordelen zijn, de grootteorde van de impact op 
context- en ensemblewaarde is in deze situatie vrij klein. Bovendien is er nu al sprake van 
insluiting, zodat ze dit effect niet meer versterken en we kunnen besluiten dat het negatief effect 
zeer beperkt negatief (-1) is ten opzichte van de juridische situatie.  
De aangevraagde windturbines worden sterk geassocieerd met andere aanwezige windturbines 
en het energielandschap in en rond de terreinen van Terranova, waarbij de perceptieve 
kenmerken van het landschap reeds sterk gewijzigd zijn door de aanwezigheid van de overige 
windturbines. De windturbines verhogen de dynamiek binnen het studiegebied, en dienen als 
baken langs de E34/N49 en de R4. De drie nieuwe windturbines zullen in dit landschap dus 
resulteren in een beperkte impact op reeds sterk aangetaste kenmerken, tot een beperkte 
aantasting van perceptieve kenmerken. Het effect van de drie windturbines op perceptieve 
kenmerken en belevingswaarde van het landschap in de juridische toestand wordt dan ook als 
beperkt negatief (-1) beoordeeld. 
 
Het arrest van de Raad van State van 24 juni 20168 stelt dat voor een volledige en zorgvuldige 
milieubeoordeling een “juridische toets” niet volstaat indien vanuit milieuoogpunt de feitelijke en 
juridische situatie beperkt afwijken van elkaar voor een bepaald milieuaspect. Met betrekking tot 
discipline landschap stellen we vast dat de milieubeoordeling ten opzichte van de feitelijke situatie 
milieueffecten aan het licht brengen die zich niet zullen voordoen indien de juridische situatie 
(vergunde windturbines) in uitvoering wordt gebracht.  
Gezien het zeer realistisch is dat de vergunde windturbines in de nabije toekomst zullen worden 
gerealiseerd kunnen we besluiten dat de effecten ten aanzien van erfgoed, en meer bepaald het 
‘Goed Ter Looveren’ als beperkt negatief (-) te beoordelen zijn. De effecten ten opzichte van de 
feitelijke toestand zullen zich wellicht niet in de realiteit voordoen.  
 
Conclusie: 

- Doordat er reeds operationele en reeds vergunde windturbines aanwezig zijn en het 

industriële karakter in de nabije omgeving van het geplande windpark, worden er geen 

aanzienlijke milieueffecten verwacht. 

- Het milieuonderzoek binnen discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie is 

met voldoende diepgang onderzocht, zodoende dat de opmaak van een volwaardig 

project-MER redelijkerwijs geen nieuwe of bijkomende inzichten over het eventueel 

voorkomen van aanzienlijk negatieve milieueffecten zal bevatten.  

 
 
 

 
8 Arrest Raad van State nr 235.218, 24/06/2016 
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Tabel 14-3: Synthese effecten Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Discipline Effectgroep Beoordeling 

Aanlegfase 

 Wijzigingen landschappelijke 
structuren en relaties 

0 

 Erfgoedwaarden (landschappelijk en 
cultuurhistorisch) en archeologie 

-1t (arch)/0 

 Wijziging perceptieve kenmerken en 
belevingswaarde 

-1(t)/0 

Exploitatiefase (feitelijke toestand) 

 Wijzigingen landschappelijke 
structuren en relaties 

-1 

 Erfgoedwaarden (landschappelijk en 
cultuurhistorisch) en archeologie 

-1 

 Wijziging perceptieve kenmerken en 
belevingswaarde -1 

Exploitatiefase (juridische toestand) 

 Wijzigingen landschappelijke 
structuren en relaties 

0 

 Erfgoedwaarden (landschappelijk en 
cultuurhistorisch) en archeologie 

-1 

 Wijziging perceptieve kenmerken en 
belevingswaarde -1 

T: tijdelijk 

 

14.8 Effectbespreking- en beoordeling tov ontwikkelingsscenario’s 

14.8.1 Mogelijk effecten t.o.v. het PRUP ‘BEK Assenede – Zelzate’ 

 
Het verschijnen van de windturbines zal de ontwikkeling van de industriezone niet hypothekeren. 
Momenteel zijn er al windturbines vergund op dezelfde afstand van het PRUP. Gezien het als 
opportuniteit beschouwd wordt om turbines te bundelen met industrieterreinen is de inplanting 
van turbines vlak tegenover een bedrijventerrein als positief te beoordelen.  
Het feit dat ook mogelijke zoekzones voor turbines binnen dit PRUP voorzien is positief gezien er 
een mogelijkheid tot clustering wordt geboden. Anderzijds dient men te vermijden dat door 
plaatsing van windturbines aan weerszijde van bedrijven insluiting kan optreden. 
 

14.9 Grensoverschrijdende effecten 

 
Gezien de turbines op meer dan 2 km van de grens voorzien worden, is de kans op visuele hinder 
door de turbines zeer gering. Vanuit de meest dichtbij gelegen woonkern (Sas Van Gent) krijgt 
men een rij windturbines aan de horizon, die de snelweg en de aangrenzende industrie 
accentueren. Bovendien zal de bebouwing rond Zelzate voor een groot deel het beeld bufferen. 
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14.10 Leemten in de kennis 

 
Er zijn geen leemten in de kennis.  
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15 Disclipline mens – ruimtelijke aspecten, hinder en gezondheid 

1.1 Figuren en bijlagen 

 

Figuur 15-1:  Landbouwgebruikspercelen  

Figuur 15-2:  In de buurt gelegen bedrijventerreinen 

Figuur 15-3:  In de buurt gelegen woongebieden 

Bijlage 4:   Studie slagschaduw 

15.1 Afbakening van het studiegebied 

 
Het studiegebied omvat minstens het projectgebied zelf en het aangrenzend ruimtegebruik 
(functies/activiteiten). Daarnaast behoren de gebieden die beïnvloed kunnen worden (negatief of 
positief), zoals deze van waaruit de ingrepen in de ruimte visueel waarneembaar zijn, als gevolg 
van de realisatie van voorliggend project, ook tot het studiegebied 

15.2 Beschrijving van de referentiesituatie 

15.2.1 Ruimtelijke aspecten  

 
De referentiesituatie beschrijft het ruimtegebruik, de belangrijke ruimtelijke structuren en de 
ruimtelijke samenhang tussen beide in het studiegebied. In de discipline mens wordt eveneens 
de beeldwaarde (positieve en negatieve beelddragers) in het gebied beschreven en de 
omgevingskwaliteit (rust, orde, …). 
 
Het voorliggend windturbinepark wordt niet ingepland in een industriegebied of een 
bedrijventerrein, maar sluit er wel bij aan. Het dichtst bijgelegen industriegebied is het 
bedrijventerrein ‘Akmo’ op een minimum afstand van ca. 220 m t.o.v. van windturbine WT N3. 
Ook de bedrijventerreinen ‘Rieme Noord’ en het Gents zeehavengebied bevinden zich relatief 
dichtbij, ze liggen namelijk op respectievelijk 1,1 km en 1,2 km van windturbine WT N3. Op een 
afstand van circa 770 m van WT N2 is ook de ‘Biscuiterie Willems bvba’ gelegen. Tot slot bevindt 
er zich ook een zonevreemde bedrijf (6/17) op zo’n afstand van 620 m van WTN1.  
 
Het voorliggend windturbinepark is gelegen in ‘agrarisch gebied’ volgens het gewestplan.  
 
Wonen 
De belangrijkste woonkernen in de nabijheid van de geplande turbines staan weergegeven in 
onderstaande tabel. 
 

Tabel 15-1: Minimale afstand dichtstbijzijnde woongebieden 

 WT N1 WT N2 WT  N3 

Assenede Woongebied (code 100) 1970 m 2100 m 2330 m 

Assenede 
Woongebied met landelijk 
karakter (code 102) 

1050 m 680 m 
700 m 
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 WT N1 WT N2 WT  N3 

Assenede 
Woonuitbreidingsgebied 
(code 105) 

2430 m 2500 m 
2600 m 

Evergem Woongebied (code 100) 1250 m 1030 m 1370 m 

Evergem 
Woonuitbreidingsgebied 
(code 105) 

850 m 830 m 
1040 m 

Evergem 
Woongebied met landelijk 
karakter (code 102) 

1750 m 2000 m 
2600 m 

 
Het dichtstbijzijnde woongebied is het woongebied met landelijk karakter in Assenede ten zuiden 
van het projectgebied en bevindt zich op een afstand van ca. 680 m tot WT N2. Gezien de afstand 
van de windturbines t.o.v. het woongebied zijn er geen negatieve effecten te verwachten op dit 
woongebied. De dichtstbijzijnde woning bevindt zich op een afstand van minimum 240 meter t.o.v. 
de windturbines.  
 
Bedrijven 
De meest dichtbij gelegen bedrijven liggen in het bedrijventerrein Akmo aan de overzijde van de 
snelweg. Dit bedrijventerrein ligt op 209 m van WT N3 en het dichtste bedrijf is Adient (autozetels). 
Dit ligt op 250 m van WT N3. Ten noorden ligt AKMO II. Op 625 m ten westen van WT N1 ligt het 
bedrijventerrein “zonevreemde bedrijven 6/17”. Ten noorden van de inplantingslocatie van 
windturbine WT N3 zijn de bijzondere plannen van  aanleg (BPA) Bedrijventerrein AKMO en 
Stoepe van kracht. Het BPA Bedrijventerrein AKMO geeft een invulling aan het gebied voor 
ambachtelijke bedrijven. Het BPA Stoepe wijzigt de bestemming van een deel van het agrarisch 
gebied wijzigt in o.a. zone voor bedrijfskavels en aldus voorziet in een bijkomende zone voor 
lokale bedrijvigheid. 
 
Ten noordoosten van de windturbines, in het Zeehavengebied Gent, bevinden zich enkele 
Seveso bedrijven. Een overzicht van deze Seveso-bedrijven zijn terug te vinden in onderstaande 
tabel.  
 
Tabel 15-2: Minimale afstand Seveso-bedrijven 

 WT N1 WT N2 WT N3 

Bedrijf Luc Pauwels  
Seveso lage drempel 1350 m 910 m 220 m 

Oleon Seveso lage drempel 3230 m 2840 m 2250 m 

Rain Carbon Seveso hoge drempel 4100 m 3630 m 2870 m 

ArcelorMittal Belgium Seveso hoge drempel 4460 m 3980 m 3320 m 

Ghent Transport and 
Storage 

Seveso hoge drempel 
4010 m 

3760 m 
3460 m 

Douglas Terminals Seveso hoge drempel 3950 m 3690 m 3440 m 

Kluizendok Tank 
Terminal 

Seveso hoge drempel 
3870 m 

3650 m 
3510 m 
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Kwetsbare gebieden 
Er werd ook een omgevingscheck uitgevoerd voor de kwetsbare gebieden in de nabije omgeving. 
Hieruit bleek dat er geen ziekenhuizen in de buurt gesitueerd zijn. Betreffende de scholen 
bevinden er zich verschillende basisscholen in de nabije omgeving van de projectzone (op een 
minimale afstand van ca. 625 m). Ook van de andere onderwijs categorieën zijn er verschillende 
scholen gevestigd in de buurt van de zone, met name ten oosten van de windturbines. Zo is de 
dichtstbijzijnde school van het secundair onderwijs gelegen op een minimale afstand van 3,53 
km. Ook is er een hoger beroepsonderwijs gevestigd op zo’n 3,54 km van de zone. Tot slot is er 
ook een school van het secundair volwassenonderwijs gelegen op een minimale afstand van 1,86 
km van het projectgebied.  
 
Recreatie 
In de nabije omgeving van de projectzone zijn verschillende fietsroutes gelegen. Ten zuiden van 
de projectzone is het knooppunt 99 op ca. 625 m van WT N1 gelegen. In het oosten bevinden de 
twee knooppunten 96 en 97 zich op zo’n 1,125 km ten oosten van WT N3. Tot slot zijn de 
knooppunten 56 en 58 op respectievelijk 1,210 km en 890 m ten westen van WT N1 gelegen. 
De meest dichtbij gelegen sportaccommodatie is de sporthal De Zeppelin op circa 550 m ten 
zuiden van WT N2 en de tennisvelden TC Den Bosch op circa 560 m ten noorden van WT N2. Er 
is geen toeristische accommodatie in de direct omgeving van de windturbines. 
. 

 
Illustratie 15-1: Overzicht fietsennetwerk 

 

Betreffende de wandelnetwerken zijn er enkel wandelroutes ten noorden van de projectzone 

gesitueerd. Hierbij bevindt het dichtstbijzijnde wandelnetwerk zich op een minimale afstand van 

ca. 1,37 km. Een overzicht van dit netwerk ten opzichte van de projectzone wordt weergegeven 

in Illustratie 15-2. 
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Illustratie 15-3: Overzicht wandelnetwerk 

15.2.2 Mobiliteit 

 
In deze paragraaf wordt nagegaan welke routes voor uitzonderlijk vervoer er zijn in de omgeving.  
 
Het project situeert zich relatief dichtbij de haven van Gent. De haven is zeer vlot bereikbaar via 
het spoor, de weg en het water. De dichtstbijzijnde openbare weg N49/E34 is gelegen op ca. 175 
m ten noorden van de geplande windturbines. Het op- en afrittencomplex met de N403 bevindt 
zich op zo’n 1,14 km ten oosten van het projectgebied. De overige wegen in de nabijheid van de 
geplande windturbines betreffen voornamelijk lokale wegen voor de ontsluiting van 
landbouwpercelen en de aanwezige bewoning. 
 
De voorziene inplantingslocaties van de voorliggende windturbines zijn gelegen op een minimale 
afstand van ongeveer 2,42 km tot de dichtst bijgelegen goederenspoorlijn. De verschillende 
transportwegen garanderen dus een vlotte bereikbaarheid tot de windturbinelocatie. 
 
 



  

   

 
 

RAPPORT 
DEFINITIEVE VERSIE 
052_ST_17/1284-0010 
MER-ONTHEFFING 140 (194) 

 

 

15.2.3 Hinder en gezondheid 

 
a. Geluid 

 
Zie beschrijving onder hoofdstuk 10.3. 
 

b. Lichthinder/slagschaduw 
 
Een slagschaduw is de schaduw die een object werpt op een ondergrond of een ander voorwerp. 
De draaiende bladen van een windturbine kunnen een wisselende schaduw of reflectie 
veroorzaken op bepaalde objecten. Slagschaduw komt voor wanneer de zon door de rotor van 
de windturbine schijnt. In het gebied dat in de projectiezone van de rotor gelegen is, zal de 
schaduw van de wiek waar te nemen zijn als een intermitterende schaduw ofwel een 
systematische variatie in lichtsterkte. Deze schaduw kan in sommige gevallen als storend ervaren 
worden. De mate waarin deze slagschaduw als hinderlijk wordt beschouwd is afhankelijk van het 
toerental van de draaiende rotor. 
 
Algemeen kan gesteld worden dat de slagschaduw het grootste is in de zone net ten noorden, 
ten oosten en ten westen van de windturbines. De zon staat op onze breedtegordel nooit pal in 
het noorden zodat de zone direct ten zuiden van de windturbine nauwelijks slagschaduw zal 
ondervinden. 
 
Artikel 5 20 6 2.3 van de VLAREM II vermeldt een maximum van 8 uur effectieve (=real-
case/verwacht) slagschaduw per jaar, met een maximum van 30 minuten effectieve slagschaduw 
per dag voor elk relevant slagschaduwgevoelig object. Voor relevante slagschaduwgevoelige 
objecten in industriegebied, met uitzondering van woonobjecten, geldt een maximum van dertig 
uur effectieve slagschaduw per jaar, met een maximum van dertig minuten effectieve 
slagschaduw per dag. 
 
De omgeving van de windturbines is een dynamische omgeving, volop in ontwikkeling op het 
gebied van windenergie. In de buurt van de beoogde windturbines van Windpark Assenede zijn 
diverse windturbines vergund dan wel operationeel. De bestudeerde windturbines zijn gelegen in 
de directe nabijheid van deze windturbines waardoor er mogelijk interferentie kan optreden op 
het gebied van slagschaduwhinder.  
 
Conform de Handleiding Windturbines van de dienst MER van augustus 2017 zijn turbines, welke 
significant kunnen interfereren, geïdentificeerd. De Handleiding omschrijft dat een bestaande of 
vergunde turbine moet worden meegenomen in de slagschaduwstudie wanneer de contour van 
0 uur verwachte slagschaduw raakt aan de contour van 4u verwachte slagschaduw voor het 
project. 
 
Op basis van deze Handleiding zijn er zijn er 10 vergunde/bestaande turbines in de omgeving 
van de ontwikkellocatie geselecteerd waarmee ook cumulatief is gerekend. Deze turbines zijn 
weergegeven in Tabel 15-3. In Illustratie 15-4 is deze selectiemethode ook grafisch weergegeven.  
 
De onderstaande relevante bestaande/vergunde turbines zijn, conform selectie volgens 
Handleiding Windturbines van de dienst MER, opgenomen in de slagschaduwstudie: 
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Illustratie 15-4: overzicht selectie relevante bestaande/vergunde turbines (blauwe asterisks) 

- Blauwe contour betreft 4 uur/jaar verwachte slagschaduwhinder van Windpark Assenede  

- Gele contouren betreft 0 uur verwachte slagschaduwhinder van de vergunde/bestaande turbines. 

- Groen omcirkelde turbines zijn relevante bestaande/vergunde turbines voor slagschaduwstudie op basis 

van de Handleiding Windturbines van de dienst MER 

 

Tabel 15-3: Karakteristieken relevante vergunde/bestaande windturbines 

WTG nr Parknaam Lambert-X Lambert-Y Rotordiameter 
(m) 

Tiphoogte (m) 

Aspi_05 Aspiravi 104.252 210.326 92 159 

Aspi_06 Aspiravi 104.887 210.149 92 159 

SEWB4 Ter Looveren 107.950 209.749 114 200 

SEWB5 Ter Looveren 108.285 209.669 114 200 

EDF-01 Rieme Noord 108.045 208.389 101 178 

EDF-02 Rieme Noord 108.635 208.384 101 178 

EDF-03 Rieme Noord 108.532 208.719 101 178 

EDF-04 Rieme Noord 108.245 208.816 101 178 

EWB STORM 108.258 209.186 114 180 

S STORM 107.772 208.739 114 180 
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15.2.4 Klimaat en lucht 

 
De energieproductie van windturbines leidt o.a. tot een verminderde CO2-uitstoot. In het 
hoofdstuk mens-klimaat zal dieper ingegaan worden op de vermeden emissies en de bijdrage tot 
groene elektriciteit in Vlaanderen.  
 
De huidige uitstoot aan CO2 in de haven van Gent is niet gekend.  
 

15.3 Methodiek beoordeling van de milieueffecten 

15.3.1 Ruimtelijke aspecten  

 
Bij de effectenbeoordeling van de discipline ‘Mens- ruimtelijke aspecten, hinder en gezondheid’ 
wordt dieper ingegaan op de effecten als gevolg van volgende effectgroepen: het wijzigen van 
het ruimtegebruik en de wijzigingen in de ruimtelijke structuur en samenhang. In een aparte 
paragraaf wordt dieper ingegaan op de eventuele hinderaspecten. Deze hinderaspecten worden 
omwille van het belang van effecten van slagschaduw apart behandeld. 
 

15.3.2 Mobiliteit 

 
Tijdens de bouw van de windturbines blijven de terreinen steeds bereikbaar. Er is slechts een 
beperkte oppervlakte die tijdens de bouw van de turbines tijdelijk buiten gebruik is.  
Dit is een nevendiscipline die niet in detail wordt gemeten. 
 

15.3.3 Hinder en gezondheid 

 
Op basis van de abiotische disciplines wordt nagegaan of er hinder of gezondheidseffecten 
verwacht kunnen worden. Wat betreft mens worden de volgende potentieel relevante fysische 
milieustressoren geïdentificeerd: 
• Hinder of gezondheidseffecten als gevolg van geluid 
• Hinder of gezondheidseffecten als gevolg van licht en slagschaduw 
• Hinder of gezondheidseffecten als gevolg van lucht en klimaat 
 

a. Geluid 
 
Voor het aspect geluidshinder gebruik gemaakt van de informatie uit de discipline Geluid en 
trillingen. 
 

Richtlijnen WHO Europa (WGO – Wereldgezondheidsorganisatie) 

 
In de nota “8738 – Public health effects of siting and operating onshore wind turbinesnota” 
beantwoordt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) vragen van de Voorzitter van de Federale 
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) 
over de weerslag op de gezondheid van het situeren van windmolenparken in bewoonde 
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gebieden. Hieruit kwam naar voor dat de geluidsniveaus in nabij gelegen woningen veroorzaakt 
door windturbines en windparken moeten voldoen aan de richtlijnen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO Europe) voor blootstelling aan geluid overdag en 's nachts 
om ernstige hinder en (zelf‐gerapporteerde) slaapverstoring te vermijden. 
 

Richtlijnen WHO Europe (WGO Europa) 

 
Nieuwe richtlijnen voor nachtelijk geluid werden uitgegeven door de WHO Europa in 2009 (WHO 
- Europe 2009). De waarden voor de dagelijkse blootstelling aan lawaai en geluidsniveaus 
hebben betrekking op het geluidsniveau op de gevel van een woning (buiten). Onder het niveau 
van 30 dB Lnight buiten is geen invloed op de slaap waargenomen. Er is geen voldoende bewijs of 
er biologische effecten optreden bij een geluidsniveau onder de 40 dB Lnight. Boven 40 dB Lnight, 
buiten zijn er gezondheidseffecten waargenomen (zoals zelf-gerapporteerde slaapstoornissen, 
slapeloosheid, toegenomen gebruik van slaapverwekkend en kalmeringsmiddelen). De 40 dB 
Lnight, buiten is gelijk aan de ‘lowest observed adverse effect level (LOAEL)’ voor nachtlawaai. 
 
Boven de 55 dB kunnen cardiovasculaire effecten optreden. Nader onderzoek naar de precieze 
gevolgen zal nodig zijn in het bereik tussen 30 dB en 55 dB, veel zal afhangen van de 
gedetailleerde omstandigheden van elk geval. 

 
Voor de residentiële buitengebieden beveelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) een 
niveau van 50 dB(A) LAeq als drempel voor matige hinder en 55 dB(A) LAeq als drempel voor 
ernstige hinder overdag en ‘s avonds. Deze richtwaarden werden opgesteld rekening houdend 
met alle geïdentificeerde negatieve gevolgen van het geluid op de gezondheid van de mens in 
een specifieke omgeving. De WGO definieert de negatieve impact van het lawaai als schade, 
tijdelijk of op lange termijn, van fysieke of psychologische aard of die verband houdt met het 
sociale functioneren, en die optreedt bij een blootstelling aan lawaai. 
 
Algemeen gesteld wordt in de nota van WHO vermeld dat dit zou leiden tot drempelwaarden van 
geluidsniveaus (buiten gemeten) van minder dan 45 dB(A) overdag en 40 dB(A) 's nachts. Deze 
metingen zijn gebaseerd op jaargemiddelden. Indien dergelijke waarden reeds worden 
overschreden door andere geluidsbronnen, zou de geluidsbijdrage van windturbines beperkt 
kunnen worden tot een onmerkbare verhoging van het geluidsniveau, afhankelijk van het 
maskerend vermogen van de bestaande geluidsniveaus. Anderzijds is men bij waarden bij 
VLAREM vertrokken van 95% van de totale windsnelheid..  
 
Voor de residentiële buitengebieden beveelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) een 
niveau van 50 dB(A) LAeq als drempel voor matige hinder en 55 dB(A) LAeq als drempel voor 
ernstige hinder overdag en ‘s avonds. Deze richtwaarden werden opgesteld rekening houdend 
met alle geïdentificeerde negatieve gevolgen van het geluid op de gezondheid van de mens in 
een specifieke omgeving. De WGO definieert de negatieve impact van het lawaai als schade, 
tijdelijk of op lange termijn, van fysieke of psychologische aard of die verband houdt met het 
sociale functioneren, en die optreedt bij een blootstelling aan lawaai. 
   
De richtwaarden voor geluidhinder bij woongebieden, die vooropgesteld zijn in Vlarem II, zijn 44 
dB(A) overdag en 39 dB(A) ’s avonds en ’s nachts. Deze waarden zijn absolute waarden en zijn 
strenger dan de waarden vooropgesteld door de WHO, die bovendien jaargemiddelden zijn. De 
richtwaarden bij agrarische gebieden in Vlarem II zijn 48 dB(A) overdag en 43 dB(A) ’s nachts en 
liggen boven de norm vooropgesteld door WHO. Hoe dan ook zijn de waarden van Vlarem 
absolute waarden ten opzichte van de jaargemiddelden die bepaald zijn in het rapport van WHO.  
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Het WHO-rapport vermeldt ook dat de specifieke kenmerken van een geluid, zoals de variatie in 
de tijd, de laagfrequente componenten of het achtergrondgeluidsniveau, hinder kan doen 
toenemen en derhalve een indicatie zijn voor het verlagen van de richtwaarden ( WHO 1999 ). 
Bij de berekening van het geluidsniveau wordt (conform Vlarem) vertrokken van berekeningen bij 
windsnelheden waarbij 95% van het nominale vermogen wordt bereikt, bij meewind. De WHO 
richtwaarden zijn echter gebaseerd op jaargemiddelden. Een groot deel van de tijd is de 
windsnelheid in Vlaanderen lager dan de snelheid waarmee het geluidsniveau berekend wordt. 
De berekende geluidsniveaus kunnen dan ook niet vergeleken worden met grenswaarden op 
basis van jaargemiddelden zoals de WHO richtwaarden.  

 
In het richtlijnenboek mens-gezondheid wordt nog geen specifieke methodiek of 
beoordelingskader opgenomen in functie van de beoordeling van geluidsimpact van windturbines 
op gezondheid. Er wordt een kwalitatieve beoordeling van de hinder gedaan, rekening met de 
aantal kwetsbare locaties en aantal woningpunten zoals bepaald in de discipline geluid. 
 
In 2018 publiceerde de WHO aanbevelingen voor de blootstelling aan het geluid van 
windturbines. Deze aanbevelingen zijn evenwel minder dwingend  (status ‘conditional’) dan bv de 
aanbevelingen voor verkeerslawaai. Deze aanbeveling bedraagt 45 dB(A) Lden. Voor de Lnight 
wordt geen waarde vooropgesteld omdat studies geen eensluidende conclusies opleveren voor 
het risico op slaapverstoring. De waarde Lden is een jaargemiddelde dat ook rekening houdt met 
de verschillende geluidsemissies afhankelijk van de windsnelheid en de windrichting. In de 
discipline geluid en in Vlarem wordt een waarde LAeq berekend bij maximale emissie van de 
turbine (bij 95% van het nominale vermogen). Het verband tussen de waarde LAeq en Lden is niet 
zo eenduidig en hangt af van de windverdeling op jaarbasis. Als vuistregel kan wel gesteld worden 
dat een waarde Lden bij windturbines meestal 2 tot 3 dB hoger is dan de waard LAeq.  
 
Voor woongebied ligt de Vlarem grenswaarde op 39 dB(A) in de avond en nacht en op 44 dB(A) 
overdag. In agrarisch gebied is dat respectievelijk 43 dB(A) en 48 dB(A). Voor woongebied komt 
dat neer op een Lden van 43 - 44 dB(A)  en voor agrarisch gebeid op 47 - 48 dB(A). De opgelegde 
grenswaarden liggen in lijn met de aanbevelingen van de WHO.  

 

• Slaapverstoring: 
Geluid met een gemiddeld niveau boven 55 dB(A) wordt door de WGO 
(WereldGezondheidsOrganisatie) als gevaarlijk voor de volksgezondheid beschouwd, omdat dit 
een zwaar verstoorde nachtrust veroorzaakt, en een verhoogde kans op de ontwikkeling van 
cardiovasculaire ziektes, zoals een hoge bloeddruk en een vernauwing van de kransslagaders, 
wat kan leiden tot een hartinfarct. De WGO beveelt dan ook aan om het nachtlawaai te beperken 
tot 40 dB(A) (Lnacht). Deze grenswaarde geldt als aanbeveling voor overheden om 
woonomgevingen leefbaarder te maken.  

 
b. Slagschaduw 

 
Deze hinderaspecten worden omwille van het belang van effecten van slagschaduw apart 
behandeld bij de effectenbeschrijving. 
 
De hinder die optreedt als gevolg van de lichtvariaties (slagschaduw) is volgens van den Berg en 
van Kuijeren (2008) 9 het grootst bij een frequentie van 2,5 tot 14 keer per seconde. Bij deze 

 
9 Van den Berg F., Pedersen E., Bouma J en Bakker R. (2008), Windfarmperception, Visual and acoustic impact of wind 
turbine farms on residents   

https://www.health.belgium.be/nl/verklaring-van-technische-begrippen-over-geluid
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frequentie kunnen personen die gevoelig zijn aan epilepsie een epileptische aanval krijgen en 
personen die gevoelig zijn aan zeeziekte kunnen symptomen vertonen van zeeziekte. Een 
windturbine met drie bladen met een rotordiameter van 114 meter heeft gemiddeld een 
slagschaduwfrequentie van maximaal 0,6 keer per seconde. Aangezien de 
slagschaduwfrequenties van windturbines veel lager zijn dan 2,5 tot 14 keer per seconde, komen 
deze gezondheidseffecten niet voor. Hierop wordt dan ook niet dieper ingegaan. 

15.3.4 Klimaat en lucht 

 
'Klimaat' is de discipline die in het kader van de milieueffectrapportage de effecten bestudeert die 
zullen optreden op het globale en het regionale klimaat en op het microklimaat in de omgeving 
van het geplande project. Deze beoordeling spitst zich toe op de bijdrage van emissies tot het 
broeikaseffect en tot de afbraak van de ozonlaag.  
 
Dit is een nevendiscipline die niet in detail wordt gemeten. Energie opwekken met windturbines 
zorgt voor minder CO2-uitstaat, dan van die van 'grijze' stroom. De energie die nodig is om een 
windmolen te fabriceren, transporteren en installeren en uiteindelijk weer af te breken en recyclen, 
verdient een windturbine binnen enkele maanden terug.  
Dit wordt als positief ervaren voor lucht en klimaat. 
 

15.4 Effectbeschrijving 

15.4.1 Aanlegfase 

Ruimtelijke aspecten 

 
a. Wijziging ruimtegebruik 

 
De ruimte-inname ten gevolge van de bouw van windturbines start al bij de aanlegfase. Een 
eerste fase in de bouw van de turbines is de aanleg van een funderingssokkel. De ruimte-inname 
van de betonnen fundering bedraagt dus iets meer dan 531 m². Deze ruimte-inname is echter 
grotendeels ondergronds, de bedekking bovenop de fundering kan ter hoogte van het maaiveld 
immers in de meeste gevallen vrij gekozen worden. Dit brengt echter wel een verlies aan 
landbouwgrond met zich mee ter hoogte van de fundering, ook in functie van de extra ruimte die 
nodig is rondom de mast ter bescherming tegen mogelijke aanrijdingen. 
Tijdens de bouwfase en het latere onderhoud van een windturbinepark, dient de site zeer goed 
bereikbaar te zijn voor voertuigen en uitzonderlijk vrachtvervoer. Vooral de nodige transporten 
tijdens de constructiefase zijn spectaculair in omvang. Aangezien een windmolenpark meestal 
niet direct aansluit bij bestaande weginfrastructuur, dienen voor de bereikbaarheid nieuwe 
(permanente en tijdelijke) toegangswegen gerealiseerd te worden. Hier wordt gekozen voor de 
meest korte afstand. Waar nodig en bij gebrek aan een bestaande verharding, wordt een verharde 
toegangsweg in waterdoorlatende verharding voorzien die zal aansluiten op de bestaande 
wegenis. 
 
Om de goede bereikbaarheid te garanderen wordt de toegangsweg aangesloten op de bestaande 
weg. Er wordt echter steeds getracht om zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de 
bestaande openbare wegen. 
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Het ruimtebeslag bij aanlegfase is zeer vergelijkbaar met het ruimtebeslag in exploitatiefase, die 
onder § 0 meer gedetailleerd wordt berekend. Uit deze analyse blijkt dat het ruimtegebruik bij 
aanlegfase beperkt is (-1). 
 
Voor de afbraakfase zijn de effecten vergelijkbaar als voor de opbouwfase. 
 
 

b. Wijziging ruimtelijke structuur en samenhang 
 
In de discipline ‘Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie’ werden effecten op de structuur 
en belevingswaarde van het landschap reeds uitvoerig besproken. De conclusie van deze 
analyse is dat in het algemeen kan gesteld worden dat het te verwachten effect ten gevolge van 
de aanlegfase voor de windturbines op de landschapsstructuur en landschappelijke relaties 
eerder beperkt (-1) is. Bovendien betreft het hier een tijdelijke hinder. 

Mobiliteit/verkeersveiligheid  

 
Tijdens de bouw van de windturbines blijven de terreinen steeds bereikbaar. Er is slechts een 
beperkte oppervlakte die tijdens de bouw van de turbines tijdelijk buiten gebruik is. De effecten 
naar bereikbaarheid toe zijn dan ook verwaarloosbaar. 
 
De aanvoer van de turbineonderdelen zal over de weg gebeuren. De windturbines worden 
meestal ‘just in time’ geleverd door middel van gewone en uitzonderlijke transporten. Deze 
transporten kunnen als volgt uitgesplitst worden: 

− aanvoer van constructiemateriaal voor funderingen, aanleg werfwegen en allerlei 
werfmaterieel: ongeveer 100 transporten per turbine; 

− aanvoer en afbraak van werfkraan: ongeveer 50 transporten (éénmalig voor de 3 turbines); 

− aanvoer van turbine-onderdelen (mastonderdelen, wieken, gondel): ongeveer 80 
uitzonderlijke transporten van ongeveer 57m lengte (wieken), 5,5m hoogte, 5,5m breedte en 
140 ton. 

 
Voor de bouw van de turbines zijn enkel afspraken nodig over de interne circulatie maar dienen 
geen maatregelen genomen te worden op de openbare weg. Het werfverkeer kan gedurende de 
bouwfase tijdelijk voor een zekere mate van hinder zorgen. De duur van de gehele bouwfase is 
evenwel beperkt en wordt geschat op ca. 1 jaar.  
 
Dit wordt dan ook als verwaarloosbaar (0) ingeschat. 
 

Hinder en gezondheid 

 

a. Geluid 

 

Het belangrijkste hinderaspect ten aanzien van de aanleg van windturbines is geluidshinder. 
Tijdens de aanlegfase van de nieuwe installaties kan er mogelijk een tijdelijke geluidsimpact zijn 
van diverse werfmachines. Gezien de tijdelijke aard van de werken, de reeds bestaande 
geluidsbelasting door de bestaande weginfrastructuur, de afstand tot woningen en het feit dat de 
werken enkel overdag zullen plaatsvinden, zal de invloed heel beperkt (-1) zijn. 
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Daarnaast kan ook transport hinder teweegbrengen, voornamelijk uitzonderlijke transporten 
indien de aanvoer via de weg gebeurt. De bereikbaarheid van het projectgebied is zeer goed via 
goed uitgeruste wegen (A11, R4, N448, N436, N49/E34) die op zwaar transport zijn voorzien. Er 
dient nergens een dorpskern of kwetsbare zone gepasseerd te worden. Overigens is het 
projectgebied ook goed bereikbaar via spoor. De hinder ten gevolge van transport tijdens de 
aanlegfase wordt dan ook als verwaarloosbaar (0) ingeschat. 
 

b. Lichthinder 

 

Vermits de werken overdag worden uitgevoerd en mogelijke lichthinder vrijwel onbestaand is, 
wordt geen lichthinder verwacht bij aanlegfase (0). 
 

Klimaat en lucht 

 
Bij de aanleg van het windturbinepark stoten de in te zetten motorvoertuigen en installaties als 
kranen, heimachines en dergelijke CO2, SO2 en NOx uit. Deze effecten zullen echter gering zijn 
ten gevolge van de beperkte werf (wat betreft spreiding over de tijd) en de grote atmosferische 
dispersiecapaciteit van de site. De emissies vertonen een lokaal en kortstondig patroon. De 
emissies zullen zeker verwaarloosbaar (0) zijn in vergelijking met andere industriële activiteiten 
in deze zone (scheepvaart…). Dit wordt dan ook niet verder in kaart gebracht. 
 

15.4.2 Exploitatiefase 

Ruimtelijke aspecten 

 

a. Wijziging ruimtegebruik 

 

De ruimte-inname is reeds definitief vanaf de aanlegfase, en de bijkomende ruimte-inname tijdens 
de exploitatiefase is beperkt. Een windturbine zelf neemt slechts een beperkte oppervlakte in, de 
bepalende factoren voor eventuele vrij te houden zones naast de turbinemast zijn 
veiligheidsaspecten, onderhoudswerkzaamheden en herstellingen.  
Voor de bouw en het onderhoud van de windturbine dient er  een werkvlak van ca. 1.800 m² 
beschikbaar te zijn. Door de turbineleverancier wordt gevraagd dat dit werkvlak permanent 
beschikbaar is, zodat te allen tijde een kraan kan geplaatst worden en er turbineonderdelen 
kunnen vervangen worden zonder langdurige inactiviteit van de windturbine. De grootte van het 
werkvlak en de ligging van het werkvlak t.o.v. de windturbine wordt ontworpen volgens de specs 
van de turbineleverancier. Voor een turbine met een tiphoogte van 180 m en een rotordiameter 
van 114 m, wordt uitgegaan van een betonnen funderingssokkel met diameter 314 m². Voor een 
windturbine met deze afmetingen wordt een werkvlak van 30 m op 60 m gevraagd door de 
leverancier. Volgens de specs dient het werkvlak met de korte zijde aan de turbine te grenzen, 
dit om de kraanopstelling en de werken aan de turbine op een vlotte en veilige manier te laten 
verlopen.  
Door zowel de tijdelijke als de permanente toegangswegen in te planten ter hoogte van de 
perceelsgrenzen zal men de landbouwpercelen zo veel mogelijk behouden. Ook het werkvlak 
(met de turbine) volgt zoveel mogelijk de bestaande perceelsgrenzen, waardoor het 
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landbouwperceel zoveel mogelijk gevrijwaard wordt. Het werkvlak en de toegangsweg naar de 
turbine wordt uitgevoerd in waterdoorlatende verharding. Elke middenspanningscabine (prefab-
cabine) heeft de beperkte afmeting van 3,3 m op 10 m. Deze middenspanningscabine heeft een 
groene kleur om maximaal op te gaan in het bestaande landschap.  
 
Alle turbines worden ingeplant in landbouwgebied. In Tabel 15-1 wordt het ruimtebeslag 
weergegeven, met indicatieve oppervlakte. Dit ruimtebeslag is opgesplitst in mais en 
graangewassen. De drie windturbines worden ingeplant binnen herbevestigd agrarisch gebied. 
Om ruimte-inname zoveel als mogelijk te beperken, is het aanbevolen de windturbines zo dicht 
mogelijk bij bestaande wegen in te planten. Dit zal ook de versnippering op de landbouwstructuur 
op niveau van individuele percelen beperken. Door de toegangswegen zoveel mogelijk in te 
planten t.h.v. de perceelsgrenzen blijven de landbouwpercelen zoveel mogelijk behouden. Deze 
wegen, en het werkvlak t.h.v. van de turbine worden in waterdoorlatend materiaal uitgevoerd. 
 
De ruimte-inname gedurende de exploitatiefase is geldig voor de gehele vergunningsperiode van 
25 jaar. Voor deze fase is er dus een nagenoeg permanent verlies aan landbouwoppervlakte en 
bijgevolg een permanent opbrengstverlies. Het totaal aan ingenomen landbouwgrond in de 
exploitatiefase bedraagt ca. 0,8 ha.  De impact van de in te nemen oppervlakte is dus beperkt (-
1).  
 

Tabel 15-1: Definitief ruimtebeslag turbines in landbouwgrond (m²) en aantal turbines gelegen in 

herbevestigd agrarisch gebied (opp. Indicatief) 
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700    700 

WT N2/werkvlak   1800  1800 
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N2/toegangswegen 

  770  770 

WT N3/werkvlak  1500   1500 

WT03/toegangsweg
en 

 1400   1400 

Totaal oppervlakte 5400 2570 7970 7970 

 

b. Wijziging ruimtelijke structuur en samenhang 

 

In de discipline ‘Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie’ werden effecten op de structuur 
en belevingswaarde van het landschap reeds uitvoerig besproken. De conclusie van deze 
analyse is dat de windturbines zullen worden geplaatst in een dynamisch landschap, waar 
lijninfrastructuren (E34/N49 en R4) alsook andere windturbines en het Gents zeehavengebied 
deel uitmaken van het landschap. Op microschaal kunnen de windturbines evenwel voor een 
schaalverkleinend effect zorgen en contrasteren ze met het omliggende traditionele landschap. 
Daarom werden de effecten als verwaarloosbaar tot beperkt negatief (-1/0) beoordeeld. 
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Mobiliteit/verkeersveiligheid  

 
De effecten op mobiliteit zijn verwaarloosbaar, de vervoersbewegingen voor onderhoud zijn zeer 
beperkt (0). 
 

Hinder en gezondheid 

 
a. Geluid 

 
De impact van de andere geplande en operationele windparken in de omgeving werd eveneens 
onderzocht. Het gecombineerde geluid van deze windparken voldoet aan de grenswaarden voor 
de dag. In de avond en de nacht kunnen overschrijdingen van de grenswaarden optreden.  
Twee reductiescenario werden berekend, waarbij enerzijds zo gereduceerd dat het windpark 
Assenede aan de grenswaarden voldoet en het tweede scenario de grenswaarden in de 
cumulatieve situatie worden gerespecteerd. Hierdoor wordt aangegeven dat via project 
gerelateerde maatregelen aan de normen wordt voldaan. Na het doorvoeren van de project 
gerelateerde maatregelen zijn de effecten op geluid als beperkt tot verwaarloosbaar 
beoordeeld 0 of -1. 
 

b. Lichthinder/Slagschaduw 
 
In de onderstaande tabel zijn de resultaten van het slagschaduwonderzoek samengevat. Het 
betreft hier een overzicht van het aantal potentieel gehinderden welke in de studie zijn 
opgenomen. De volledige slagschaduwstudie, met de methodiek en slagschaduwberekeningen, 
is terug te vinden in Bijlage 4. 
 

Tabel 15-4: Samenvatting slagschaduwimpact projectgebied – aantallen objecten 

 Vergund/bestaand Windpark Assenede Cumulatief Delta 

  woningen bedrijven *) woningen bedrijven *) woningen bedrijven *) woningen bedrijven 

geen overschrijding 55 1 65 0 20 0 -35 -1 

overschrijding Vlarem “dag” norm 1)  26 5 23 5 11 0 -15 -5 

overschrijding Vlarem “jaar” norm 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 

overschrijding Vlarem-“dag” en “jaar” norm 46 5 39 6 96 11 50 6 

totaal 127 11 127 11 127 11     

1) maximaal 30 minuten aaneengesloten slagschaduwduur per dag 

2) maximum van 8, dan wel 30 uur effectieve (=real-case/verwacht) slagschaduw per jaar 

 
Voor de gedetailleerde slagschaduwstudie, zijn op basis van Google Earth en Google Streetview rondom 
het park representatieve gevoelige objecten (woonobjecten en bedrijfsobjecten gekozen, waarvoor in 
detail de slagschaduwhinder is vastgesteld. 
 
De gevoelige objecten zijn, conform VLAREM II methodiek, primair gekozen op ligging binnen de 
cumulatieve 4-uurcontour, waarbij nadere limitatie is aangebracht tot alleen objecten welke ook binnen 
de solitaire 0-uurs contour van de te ontwikkelen windturbines zijn gelegen (zie Illustratie 15-5). Buiten 
deze 0-uurs contour kunnen de nieuwe turbines van Windpark Assenede namelijk geen slagschaduw 
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uitoefenen, waardoor alleen slagschaduwhinder door de geplande/bestaande/vergunde turbines kan 
optreden.  
 
De locatiekeuze is zodanig, dat de meest nabijgelegen relevante objecten zijn beschouwd, evenals 
objecten die representatief zijn voor nabijgelegen vergelijkbare objecten. Op deze wijze is een fijnmazig 
structuur van objecten verkregen dat genoeg informatie biedt aan overige nabijgelegen objecten. 
 
De relevante slagschaduwgevoelige woonobjecten zijn met name gelegen in de westelijke woonkern van 
Zelzate en de woonlinten van Stoepestraat (Stoepe – Triest) en Nieuwburgstraat (Ertvelde – Nieuwburg). 
De beschouwde bedrijfsobjecten zijn gelegen op het industrieterrein AKMO (zie Illustratie 15-5). In het 
studiegebied zijn een tweetal serres gelegen welke in de slagschaduwstudie zijn opgenomen.  

 

 
Illustratie 15-5:  detail gewestplan met de geselecteerde gevoelige objecten.  

- Paars gebied betreft industrieterrein waar voor bedrijfsobjecten de verruimde VLAREM II norm van 30 

uur/jaar geldt. 

- Blauwe contour: cumulatieve ISO contour van 4 uur/jaar verwachte slagschaduwhinder. 
- Gele contour: 0 uur/jaar  ISO contour verwachte slagschaduwhinder Windpark Assenede 
 
Uit Tabel 15-4 blijkt dat ter hoogte van 55 van de 127 beschouwde woonobjecten de VLAREM II 
normen worden gerespecteerd. Bij 72 van de 127 beschouwde woonobjecten zal zonder 
mitigerende maatregelen normoverschrijding plaatsvinden.  
Ter hoogte van 26 woonobjecten wordt alleen de in VLAREM II gestelde “dag” norm 
overschreden. Bij de overige 46 woonobjecten worden zowel de “dag” norm als de “jaar” norm 
niet gerespecteerd. 
Zonder mitigerende maatregelen bedraagt het aantal bedrijfslocaties met normoverschrijding 10 
van de 11 beschouwde locaties. Ter hoogte van 5 locaties wordt alleen “dag” norm overschreden. 
Bij de overige 5 locaties worden zowel de “dag” norm als de “jaar” norm niet gerespecteerd. 
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De individuele slagschaduwimpact van Windpark Assenede leidt bij 62 van de 127 beschouwde 
woonobjecten tot normoverschrijding.  
Met name in de volgende zones zijn objecten gelegen waar de impact normoverschrijdend is: 

o Stoepestraat (N448): S-004, S-005, S-013 tem S-017, S-102 tem S-109. 
o Rijschootstraat: S-011, S-012, S-035, S-063 tem S-070. 
o Holstraat, Nieuwburgstraat (N458): S-034, S-060 tem S-063, S-072 tem S-083, S-

089 tem S-092. 
Ter hoogte van de beschouwde bedrijfsobjecten wordt de VLAREM II “dag” norm en/of de “jaar” 
norm niet gerespecteerd. 
 
In de cumulatieve situatie leidt de bijkomende ontwikkeling van Windpark Assenede ter hoogte 
van de beschouwde gevoelige objecten, overal tot een toename van de jaarlijkse 
slagschaduwhinder. Deze toename is van 0 uur (woonobject S-020) tot ruim 69 uur (bedrijfsobject 
S-B-02) 
Door bijkomende ontwikkeling van Windpark Assenede neemt, zonder mitigerende maatregelen, 
het aantal woonobjecten met normoverschrijding met 35 toe (naar 107 van de 127 woonobjecten, 
zie ook Tabel 15-4). Bij 11 van de 127 woningen wordt alleen de VLAREM II “dag” norm 
overschreden. Bij 96 van de 127 woningen worden beide VLAREM II normen niet gerespecteerd. 
De impact op de beschouwde bedrijfsobjecten door bijkomende ontwikkeling van Windpark 
Assenede is door de nabijgelegen turbine WT-N3 relatief groot en leidt tot een minimale toename 
van de gemiddelde jaarlijkse slagschaduwduur met 6:16 (object S-B-09) tot 69:40 (object S-B-
02). 
 
Hierbij moet aangetekend worden dat de rekenmethodiek van VLAREM II uitgaat van een 
zogenoemde ‘worst-case’ situatie waarbij er geen obstakels zijn gelegen tussen het gevoelige 
object en de windturbines en de objecten een raamoriëntatie hebben dat altijd naar windturbines 
is gericht. In de praktijk zal door de aanwezige bebouwing en beplanting, beschaduwingseffecten 
optreden dat slagschaduwhinder in min of meerdere mate zal reduceren. Daarbij zal de werkelijke 
raamoriëntatie de waarneembaarheid van slagschaduw kunnen verminderen. Tot slot zal met 
name bij bedrijven het bezettingsprofiel van belang zijn.  
 
Of normoverschrijding daadwerkelijk in de praktijk zal plaatsvinden en/of slagschaduw kan 
worden waargenomen, hangt in belangrijke mate af van de meteorologische condities, de 
raamoriëntatie, aanwezigheid, of de turbines in bedrijf zijn en de aanwezige bebouwing of 
beplanting tussen object en windturbine.  
 
 
Afscherming 
 
Om het effect van afscherming te illustreren wordt S-104 (zie Illustratie 15-5) nader bekeken. Voor 
dit woonobject is langjarig gemiddeld cumulatief 24:40 uur slagschaduwhinder per jaar en 
maximaal 54 minuten slagschaduwhinder per dag berekend (zie Bijlage 4). Op basis van de 
berekeningen worden ter hoogte van dit object de beide VLAREM II normen niet gerespecteerd. 
De maximale dagelijkse passageduur vindt alleen plaats op 20 mei en 22 tem 24 juli; buiten deze 
periode is er een kortere passageduur. In deze maanden wordt er in 24%, respectievelijk 25% 
van de totale tijd dat de zon boven de horizon staat, ook aan de voorwaarden voldaan dat 
slagschaduw waarneembaar is. Dus in gemiddeld 25% van de tijd zal ook slagschaduwhinder 
plaatsvinden. Langjarig gemiddeld in deze periode zal dit object minder dan 14 minuten 
slagschaduw per dag ondervinden. 
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Figuur 15-4: slagschaduwkalender object S-104 
 

Rondom dit woonobject is hoge en dichte begroeiing aanwezig. Hierdoor is het aannemelijk dat 
er geen direct zicht (en dus slagschaduw) is op de noordwestelijk en noordoostelijk gelegen 
turbines van het windpark Assenede (WT N2 en WT N3) (zie Illustratie 15-6). Met name het 
afschermende effect zal aanzienlijk zijn omdat: 

1. De slagschaduwpassage van WT N1 is 1-1,5 uur voor zonsondergang (zie Bijlage 4); 

van de overige turbines 1-2 uur na zonsopkomst. De zonnestand is dan vrij laag. 

2. De slagschaduwperiode van WT N1 is medio mei tot eind juli. In deze periode zijn de 

bomen/struiken bladdragend. 
Hierdoor zal de effectieve slagschaduwhinder door turbines worden belemmerd. 
 

 
Illustratie 15-6:  Bovenaanzicht situatie S-104 (bron Google earth). 
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Op basis van het bovenstaande is de verwachting dat in de praktijksituatie voor dit object de 
waarneembaarheid van slagschaduwhinder zodanig is belemmerd dat de jaarlijkse 
slagschaduwhinder hierdoor aanzienlijk lager zal zijn dan nu berekend. 
 
Project geïntegreerde maatregelen 
 
De initiatiefnemer verbindt zich er toe om de nodige maatregelen te nemen zodat er, te allen tijde, 
voldaan zal worden aan de opgelegde normen van VLAREM II (max. 8/30 uur slagschaduw per 
jaar, maximum 30 minuten per dag).  
 
Mogelijke maatregelen: 

• Voorzien van de windturbine door stilstandregeling, zodat de windturbine automatisch wordt 

stilgelegd bij een mogelijke overschrijding; 

• Slagschaduwhinder beperken door het nemen van fysieke maatregelen zoals het aanbrengen 

van zonnewering, aanleggen van een groenscherm/beplanting,…;  

• Aantonen dat er geen bedrijfsactiviteiten plaatsvinden tijdens periode van verwachte 

slagschaduwhinder vb. slagschaduwhinder buiten de kantooruren, slagschaduwhinder op een 

opslagruimte i.p.v. op een kantoorruimte,…; 

• Programmeren van de windturbines i.f.v. de aard van de bedrijfsactiviteiten, kantooruren. 
 
In bijlage III van de Europese m.e.r.-richtlijn zijn selectiecriteria opgenomen. Een van deze criteria 
is het bepalen van de mate van hinder (punt 1, kenmerk van de projecten). Het door Sweco 
uitgevoerde slagschaduwonderzoek gaat in essentie in op de hinder voor de omgeving.  
 
Wanneer een effect wordt geconstateerd dient ondermeer het bereik, de orde van grootte, de 
duur en frequentie worden vastgesteld (punt 3). Door het uitvoeren van de berekeningen zijn deze 
kenmerken bepaald. 
 
De omkeerbaarheid van het effect is gegeven uit het feit dat STORM 17 bv en Eneco Wind 
Belgium nv zich verplichten een stilstandvoorziening op hun turbines te realiseren. Hierdoor kan 
worden voldaan aan de VLAREM II regelgeving en zijn er ook op basis van de criteria van bijlage 
III van de Europese m.e.r.-richtlijn geen effecten meer te verwachten. 
 
 
Conclusie slagschaduw 
 
Ten aanzien van de voorgenomen parkontwikkeling kan het volgende worden besloten: 
 
Zonder mitigerende maatregelen, leidt, ten opzichte van de (niet gebrideerde) 
vergunde/bestaande situatie, de bijkomende ontwikkeling van Windpark Assenede tot additionele 
normoverschrijding bij 35 beschouwde woonobjecten (tot 107 woonobjecten van 127 
beschouwde woonobjecten). Ook neemt het aantal beschouwde woonobjecten waar beide 
VLAREM II normen niet worden gerespecteerd toe met 50 objecten (tot 96 objecten).  
 
Door bijkomende ontwikkeling van Windpark Assenede, neemt het aantal beschouwde 
bedrijfsobjecten met normoverschrijding toe met 1 (tot 11 van de 11 objecten).  
 
Door toepassing van een stilstandsregeling op de windturbines kan aan de VLAREM II 
regelgeving worden voldaan. Een stilstandsvoorziening zorgt ervoor dat de turbines worden 
afgeschakeld als wordt voldaan aan de geprogrammeerde voorwaarden. Door het plaatsen van 
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slagschaduwsensoren wordt ook informatie ter hoogte van gevoelige objecten verzameld zodat 
een registratienet ontstaat om ontoelaatbare slagschaduwhinder te voorkomen. Hierdoor wordt 
de hinder voor omwonenden tot een minimum beperkt, waardoor geen effecten te verwachten 
zijn. 
 
Moderne windturbines worden standaard voorzien van een antireflecterende coating of een 
lichtabsorberend materiaal. Hinder als gevolg van lichtreflectie treedt aldus niet op.  
 
Moderne windturbines hebben rotoren welke op een laag toerental draaien. Hierdoor is de 
frequentie in lichtvariatie (slagschaduw) zeer laag, waardoor gezondheidseffecten voor mensen 
met een overgevoeligheid aan epilepsie worden voorkomen. 
 
Storm 17 bv en Eneco Wind Belgium nv verbinden zich ertoe een stilstandsregeling te voorzien 
op de windturbines, waardoor de windturbines automatisch, indien nodig, kunnen stilgelegd 
worden om de normen te respecteren. 
De windturbines van Storm 17 bv en Eneco Wind Belgium nv zullen bijgevolg te allen tijde de 
normen voor slagschaduw kunnen respecteren. 
  
Er kan bijgevolg worden besloten dat de hinder voor omwonenden door slagschaduw als 
verwaarloosbaar (0) beoordeeld kan worden. 
 
Lichtschittering 
 
Lichtschittering is niet hetzelfde effect als slagschaduw. Dit effect kan optreden als gevolg van de 
reflectie van zonnestralen op de rotorbladen. De rotorbladen zijn standaard beschermd door een 
slijtvaste coating met hoge bestendigheid tegen chemische invloeden en stralingen. Deze coating 
gaat ook lichtreflecties tegen. Hinder als gevolg van lichtreflectie treedt aldus niet op. Het effect 
is dan ook te verwaarlozen.  
 

Klimaat en lucht 

 
De productie van elektriciteit door middel van wind leidt tot minder emissies dan de klassieke 
vormen van elektriciteitsproductie. In Vlaanderen wordt aangenomen dat er 0,44 kg CO2 reductie 
is per kWh geproduceerde elektriciteit. In Nederland gaat men uit van 0,37 kg CO2 reductie per 
kWh (SenterNovem CO2 reductieplan).  
 
Één windturbine (3,5 MW) levert op deze locatie gemiddeld per jaar ongeveer 5 MWh aan 
elektriciteit.  
De ontwikkeling van 3 windturbines leidt aldus tot een bijdrage aan groene stroom in Vlaanderen. 
Het project levert eveneens een bijdrage bij het halen van de verschillende vooropgestelde 
beleidsdoelstellingen inzake reductie van broeikasgassen, verzurende en ozonvormende 
emissies. 
 
Er kan dus worden besloten dat voorliggend project een duidelijk positief (+2) effect heeft op 
klimaat, vooral op lange termijn. 
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15.5 Samenvatting 

 
Het ruimtebeslag bij aanlegfase is zeer vergelijkbaar met het ruimtebeslag in exploitatiefase en 
is ook beperkt (-1). Er is een beperkte inname van landbouwgrond. Bovendien is de 
bereikbaarheid voldoende zodat weinig landbouwgrond wordt betreden. Het te verwachten effect 
op de landschapsstructuur is tijdelijk en eerder beperkt. De effecten naar mobiliteit is o.w.v. de 
bereikbaarheid en de beperkte transporten verwaarloosbaar (0). Tijdens de aanlegfase van de 
nieuwe installaties kan er mogelijk een tijdelijke geluidsimpact zijn van diverse werfmachines. 
Gezien de tijdelijke aard van de werken, de reeds bestaande geluidsbelasting door de bestaande 
weginfrastructuur, de afstand tot woningen en het feit dat de werken enkel overdag zullen 
plaatsvinden, zal de invloed heel beperkt (-1) zijn. Er wordt geen lichthinder verwacht en de 
effecten op klimaat en lucht zijn verwaarloosbaar (0). 
 
De windturbines worden allemaal ingeplant in landbouwgebied, het ruimtebeslag is beperkt. 
Bovendien worden de toegangswegen t.h.v. de perceelgrenzen ingeplant, waardoor 
landbouwpercelen zoveel mogelijk behouden blijven. Dit zal ook de versnippering op de 
landbouwstructuur op niveau van individuele percelen beperken. Deze wegen, en het werkvlak 
t.h.v. van de turbine worden in waterdoorlatend materiaal uitgevoerd. Het effect in exploitatiefase 
op ruimtelijke aspecten beperkt negatief (-1). De effecten op mobiliteit zijn verwaarloosbaar 
(0). Voor geluid werd de impact van de andere geplande en operationele windparken in de 
omgeving werd mee onderzocht. Het gecombineerde geluid van deze windparken voldoet aan 
de grenswaarden voor de dag. In de avond en de nacht kunnen overschrijdingen van de 
grenswaarden optreden. Twee reductiescenario werden berekend, waarbij enerzijds zo 
gereduceerd dat het windpark Assenede aan de grenswaarden voldoet en het tweede scenario 
de grenswaarden in de cumulatieve situatie worden gerespecteerd. Hierdoor wordt aangegeven 
dat via project gerelateerde maatregelen aan de normen wordt voldaan. Na het doorvoeren van 
de project gerelateerde maatregelen zijn de effecten op geluid als beperkt tot verwaarloosbaar 
beoordeeld 0 of -1. Door toepassing bij slagschaduw van een stilstandsregeling op de 
windturbines kan aan de regelgeving worden voldaan. Een stilstandsvoorziening zorgt ervoor dat 
de turbines worden afgeschakeld als wordt voldaan aan de geprogrammeerde voorwaarden. 
Hierdoor wordt de hinder voor omwonenden tot een minimum beperkt, waardoor geen effecten 
te verwachten zijn (0). De productie van elektriciteit door middel van wind leidt tot minder emissies 
dan de klassieke vormen van elektriciteitsproductie. De ontwikkeling van 3 windturbines leidt 
aldus tot een bijdrage aan groene stroom in Vlaanderen. Het project levert eveneens een bijdrage 
bij het halen van de verschillende vooropgestelde beleidsdoelstellingen inzake reductie van 
broeikasgassen, verzurende en ozonvormende emissies. Er kan dus worden besloten dat 
voorliggend project een duidelijk positief (+2) effect heeft op klimaat en lucht, vooral op lange 
termijn. 
 

Tabel 15-2: Synthese effecten Mens ruimtelijke aspecten, hinder en gezondheid 

Discipline Effectgroep Beoordeling 

Aanlegfase 

 Ruimtelijke aspecten -1 (t) 

 Mobiliteit/verkeersveiligheid 0 

 Hinder en gezondheid -1 (t)/0 

 Klimaat en Lucht 0 

Exploitatiefase  



  

   

 
 

RAPPORT 
DEFINITIEVE VERSIE 
052_ST_17/1284-0010 
MER-ONTHEFFING 156 (194) 

 

 

Discipline Effectgroep Beoordeling 

 Ruimtelijke aspecten -1/0 

 Mobiliteit/verkeersveiligheid 0 

 Hinder en gezondheid 0 

 Klimaat en Lucht +2 

(t): tijdelijk 

15.6 Effectbespreking- en beoordeling tov ontwikkelingsscenario’s 

 
Geen effecten te verwachten tov ontwikkelingsscenario’s. 
 

15.7 Grensoverschrijdende effecten 

 
Geen grensoverschrijdende effecten te verwachten 
 

15.8 Leemten in de kennis 

 
Er zijn geen leemten in de kennis.  



  

   

 
 

RAPPORT 
DEFINITIEVE VERSIE 
052_ST_17/1284-0010 
MER-ONTHEFFING 157 (194) 

 

 

16 Disclipline mens – veiligheid en telecommunicatie 

16.1 Figuren en bijlagen 

 

Figuur 16-1:  Overzicht veiligheidsaspecten 

Bijlage 5:   Veiligheidsstudie 

Bijlage 6:   Advies defensie 

Bijlage 7:   Advies Belgocontrol 

Bijlage 8:   Advies federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer 

16.2 Afbakening van het studiegebied 

 
Het studiegebied omvat het projectgebied en zijn ruime omgeving.  

16.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

16.3.1 Veiligheid  

 
Ruimtelijke aspecten 
Afstanden tot woningen, industrie, recreatie en kwetsbare gebieden is omschreven onder § 15.2.  
 
Leidingen 
Ten zuiden van de inplantingslocaties van de windturbines is het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) Leidingstraat Zomergem – Zelzate van kracht. Dit plan bakent de zone af 
waarin de aanleg en exploitatie van ondergrondse transportleidingen en de  bijbehorende 
constructies die noodzakelijk zijn voor de exploitatie ervan, zijn toegestaan.  
 
Volgende pijpleidingen en drukreduceerstations zijn aanwezig in de directe omgeving: 

− WT N3 staat op 82,5 m van een zuurstofleiding (Air product) 

− WT N3 staat op 166 m van de aardgasleiding (Fluxys) 

− WT N3 staat 400 m ten noorden van het drukreduceerstation van Air Products en op circa 
460 m van het drukreduceerstation van Fluxys. 
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Illustratie 16-1:  overzicht aanwezige ondergrondse leidingen en drukreduceerstations (studie M-tech) 

 
Ten zuidwesten van de projectlocatie bevindt zich een hoogspanningsleiding (150kV) op een 
afstand van +/- 3600 m van windturbine WT N1.  
 

16.3.2 Telecommunicatie 

 
Straalverbindingen 
Op onderstaande kaart worden de meest nabijgelegen antennemasten weergegeven. De 
afstanden tot antennemasten bedragen tenminste 387 meter. De windturbines liggen op 
voldoende afstand van de communicatieverbindingen en de antennes, er worden geen on-
gunstige effecten verwacht. 
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Illustratie 16-2:  Overzicht situering GSM-masten 

 
Radar 
Er bevinden zich geen radars in de omgeving van het projectgebied. 
 
De projectzone bevindt zich niet binnen een CTR zone van een luchthaven.  
Het dichtstbij gelegen Belgisch vliegveld is het militaire reservevliegveld van Ursel te Knesselare. 
Vliegclub Ursel vzw gebruikt dit vliegveld als thuisbasis voor het beoefenen van motorvliegen. Dit 
vliegveld ligt op een afstand van ca. 20 km ten zuidwesten van de windturbines. 
 
Het projectgebied ligt in een zone voor militaire training (Categorie C).  
 
De projectzone is niet gelegen in een ingekleurde zone op de kaart van Skeyes.  
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Figuur 16-2: Kaart Skeyes (versie 2017) met aanduiding projectzone (rode cirkel) 

 

16.4 Methodiek beoordeling van de milieueffecten 

16.4.1 Veiligheid 

 
De beoordeling van de veiligheidsaspecten wordt deels gebaseerd op de veiligheidsstudie die is 
opgemaakt in het kader van voorliggend project (zie Bijlage 5). 
 

16.4.2 Telecommunicatie 

 
De mogelijke impact op de burgerluchtvaart wordt nagegaan, niet alleen in de nabijheid van 
luchthavens, maar ook ten aanzien van bijvoorbeeld radarinstallaties of communicatieapparatuur. 
In de omgeving van het voorliggend windturbineproject komen een aantal elementen van de 
burgerluchtvaart voor. In dit kader zullen verdere studies nodig zijn voor de inplanting van de 
windturbines. 
 

16.5 Effectbeschrijving 

16.5.1 Aanlegfase 
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Mits strikte opvolging van de voorwaarden die gesteld zijn in uitvoeringsbestek, mits controle van 
de werken en mits rekening wordt gehouden met het goedgekeurd werfinrichtingsplan, zullen 
geen effecten (0) op veiligheid verwacht worden tijdens de aanlegfase. 
 

16.5.2 Exploitatiefase 

Veiligheid  

 

Bij het ontwerp van windturbines wordt reeds aandacht besteed aan het vermijden van 

ongevallen. De sectorale voorwaarden voor veiligheid worden voorgeschreven in artikels 5.20.6.3 

en 5.20.6.3.2 van titel II van het VLAREM. Zo worden alle windturbines worden geconstrueerd 

volgens de veiligheidsaspecten van de norm IEC61400 of gelijkwaardig en worden voorzien van 

de nodige certificaten.  
 
De technologie van windturbines heeft een belangrijke evolutie ondergaan en dit voornamelijk  
voor wat betreft de betrouwbaarheid, de beveiliging en de kwaliteit van de elektriciteitsproductie.  
Als gevolg hiervan zijn moderne turbines ontstaan die als machine aan alle eisen inzake veilig- 
heid kunnen voldoen. De geselecteerde types windturbines voor onderhavig project zijn beide  
gecertificeerd voor het windklimaat dat zich in de projectzone voordoet volgens het IEC classifi- 
catiesysteem.   
 
De windturbines beschikken over een aantal beveiligingssystemen, die periodiek op hun wer- 
king worden gecontroleerd:  

• Remsysteem: Bij het uitvallen van de belasting of bij zeer hoge windsnelheden, wordt 

door middel van een aerodynamisch fail-safe remsysteem de windturbine in een veilige 

toestand gebracht en gehouden. Het aerodynamische remsysteem is gebaseerd op het 

verdraaien van de bladhoeken, waardoor deze letterlijk ‘uit de wind’ worden gezet.  

Daarnaast is ook een mechanisch remsysteem als back-up op het vorige systeem 

voorzien. 

• Bliksembeveiligingssysteem: De windturbines worden voorzien van een 

bliksemafleidingssysteem. 

• IJsdetectiesysteem: De windturbines worden uitgerust met een redundant 

ijsdetectiesysteem. Mogelijke ijsvorming wordt gedetecteerd door opmeting van de 

buitentemperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast wordt ook de vergelijking van het 

nominaal met het effectief geleverde vermogen gemaakt. Afwijkingen hierop kunnen 

eveneens wijzen op mogelijke ijsvorming. Indien de windturbines bij ijsdetectie en dus bij 

mogelijke ijsvorming in bedrijf zijn, zullen ze worden stilgelegd. De windturbines zullen 

bovendien pas terug opgestart worden indien alle eventueel op de wieken gevormde 

ijsschotten en –brokken terug verdwenen zijn.  

• Onlinecontrolesysteem: De windturbines worden voorzien van een 

onlinecontrolesysteem. 
Verder zijn de turbines voorzien van volgende risico beperkende maatregelen: 

• Positioneringssyteem van de wieken: De windturbines zullen uitgerust worden met een 

systeem dat het mogelijk maakt om de wieken zo te plaatsen dat de risico’s naar de 

omgeving geminimaliseerd worden.  

• Signalisatie: De nodige waarschuwingssystemen en/of –borden zullen geïnstalleerd 

worden om derden binnen de zone van ijsval te waarschuwen. 
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In het kader van de milieuluik moet worden nagegaan of het veiligheidsrisico dat sa- 
menhangt met de exploitatie van de windturbines, aanvaardbaar is rekening houdend met de  
aard van de omgeving en de activiteiten die zich afspelen in deze omgeving (bewoning, ver- 
keer, industriële productie…).   
 
In het kader van de vergunning moet worden nagegaan of het veiligheidsrisico dat samenhangt 
met de exploitatie van de windturbines, aanvaardbaar is rekening houdend met de aard van de 
omgeving en de activiteiten die zich afspelen in deze omgeving (bewoning, verkeer, industriële 
productie…).   
Men maakt hierin onderscheid tussen een direct risico en een indirect risico. Het direct risico is 
het risico waaraan een persoon in de buurt van de windturbine blootgesteld wordt omdat hij bij 
faling van de windturbine rechtstreeks kan getroffen worden door een windturbineonderdeel. Het 
indirect risico is het risico waaraan een persoon in de omgeving van een installatie met gevaarlijke 
stoffen blootgesteld wordt door de vervolggebeurtenissen van de accidentele vrijzetting van die 
gevaarlijke stof nadat deze installatie getroffen werd door een onderdeel van een falende 
windturbine . 
 
Conform VLAREM wordt verplicht een veiligheidsstudie uitgevoerd, waarin de 
veiligheidsaspecten worden verduidelijkt, conform het door de Vlaamse Overheid aanvaarde 
beoordelingskader. Een aanvullende veiligheidsstudie, uitgevoerd door een erkend VR-
deskundige, wordt uitgevoerd indien één van de volgende situaties zich voordoet: 

a) één of meerdere criteria uit bovenvermeld beoordelingskader worden niet 
gerespecteerd; 

b) er bevinden zich Seveso-plichtige inrichtingen of andere inrichtingen met installaties 
met Seveso-stoffen, die het externe risico significant kunnen verhogen binnen de 
effectafstand voor bladbreuk bij overtoeren. In dit geval wordt een gemotiveerde 
beoordeling opgesteld waarin de impact van de windturbine(s) op het externe risico van 
deze inrichtingen geëvalueerd wordt; 

c) er kan een gemiddelde aanwezigheid zijn van meer dan tien personen op 24-uursbasis 
binnen de effectafstand voor mastbreuk; 

d) er vindt wiekoverslag plaats boven een verharde, openbare weg, een spoorweg of een 
bevaarbare waterloop. 

Er werd door M-Tech een veiligheidsstudie opgemaakt o.w.v. de ligging van ondergrondse 
pijpleidingen. Dit is als Bijlage 5 toegevoegd. 
 
Vanaf 01/04/2019 is er een rekenblad windturbines voorhanden die uitgaande van de technische 
kenmerken van de windturbine, de in het ‘Handboek Windturbines’ vermelde effectafstanden, 
scheidingsafstanden en risicoafstanden berekent. Het rekenblad kan niet alleen gebruikt worden 
voor een windturbine waarvan alle technische kenmerken bekend zijn, maar ook voor een groep 
van windturbines met een vooropgesteld bereik of maximum van de belangrijkste technische 
kenmerken. 
Verwijzend naar onderstaande figuur en onderstaand opgesomde waarden kan het excelblad 
‘invulblad WT’ invullen om zo de vermelde effectafstanden, scheidingsafstanden en 
risicoafstanden beoordelen.  
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Figuur 16-3: Overzichtsfiguur gegevens rekenblad windturbines 

Tabel 16-1: Overzicht van de in te vullen gegevens voor rekenblad windturbines 

Pnom  
 

het nominale vermogen van de windturbine  

Ht de tiphoogte van de windturbine, d.i. de maximale hoogte die de tip van een 
rotorblad kan bereiken  

Hm  de maximale ashoogte van de windturbine, d.i. de maximale hoogte van de rotoras 
t.o.v. het maaiveld 

Dr de diameter van het rotorvlak van de windturbine 

Rz de positie van het zwaartepunt van het rotorblad, d.i. de afstand tussen de rotoras 
en het zwaartepunt van het rotorblad 

Dm,v de diameter van de mast van de windturbine, gemeten aan de voet van de mast 

Dm,t de diameter van de mast van de windturbine, gemeten aan de top van de mast 

Ω het maximum van de statische waarden van het toerental bij nominaal vermogen 

Lgo de lengte van de gondel van de windturbine 

Bgo de breedte van de gondel van de windturbine, aan de zijde van de rotor 

Hgo de hoogte van de gondel van de windturbine, aan de zijde van de rotor 

m de totale massa van de rotor, de gondel en het bovenste deel (ca. 30 m) van de 
mast van de windturbine 

 
In de veiligheidsstudie van M-Tech (zie Bijlage 5) wordt bekeken of voldaan wordt aan de 
minimale scheidingsafstanden voor ondergrondse transportleidingen en reduceerstations. Hierbij 
is men ook vertrokken van het nieuwe handboek windturbines. 
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In de veiligheidsstudie zijn de scheidingsafstanden berekend tot de woongebieden en de 
kwetsbare gebieden. Deze zijn 220 m. 
 

In Tabel 16-2 worden verder veiligheidsafstanden bekeken zoals doorgegeven door de 
beheerders. 
 

Tabel 16-2: Te respecteren veiligheidsafstanden algemeen : samenvatting 

 Veiligheidsafstanden (m) 

Functie VLAREM Beheerders 

Relevante populaties in open lucht Via rekenblad WT  

Relevante populaties in gebouwen Via rekenblad WT  

Inrichting met Seveso-stof Via rekenblad WT  

Bovengrondse transportleiding 
met Seveso-stof 

Via rekenblad WT  

Drukreduceerstation Via rekenblad WT  

Ondergrondse transportleiding 
met Seveso-stof 

zie veiligheidsstudie M-tech 
(Bijlage 5) 

 

Activiteiten van derden d/2  

Hoogspanningslijnen  1,5*d – 3,5*d 

Spoorwegen  d/2 – H + d/2 

Vaarwegen  50 

Autosnelwegen  30 – 10+d/2 

Gewestwegen  8 – d/2 

Ondergrondse leidingen H 
zie veiligheidsstudie M-tech 
(Bijlage 5) 

Ondergrondse leidingen NATO  H – H+0,5*d10 

Luchtvaart  Afhankelijk zie studie in bijlage 

 

Omdat de definitieve keuze van de windturbines nog niet vastligt wordt de rekenmodus “bereik” 
gebruikt.  
Onderstaande Tabel 16-3 is de vertaling voor de worst case afmetingen in dit project (masthoogte 
H = ashoogte 123 m en rotordiameter d = 114 m; H+d/2 = 180 m – nominaal toerental is 16,5 
omw/min). Door de grootste masthoogte en de grootste rotordiameter te gebruiken zijn de grootst 
mogelijke veiligheidsafstanden bekeken en dus de worst-case scenario’s.  
 

 
10 Veiligheidsafstanden, vooropgesteld door BPO (Belgian Pipeline Organisation 
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Tabel 16-3: Te respecteren veiligheidsafstanden voor windturbines in dit project (referentie masthoogte en 

rotordiameter) 

 Veiligheidsafstanden (m) 

Functie VLAREM Beheerders 

Relevante populaties in open lucht 625  

Relevante populaties in gebouwen 144  

Inrichting met Seveso-stof 660  

Bovengrondse transportleiding 
met Seveso-stof 

570  

Drukreduceerstation 660  

Ondergrondse transportleiding 
met Seveso-stof 

250  

Activiteiten van derden 57  

Hoogspanningslijnen  85,5 – 199,5 

Spoorwegen  57 – 180 

Vaarwegen  50 

Autosnelwegen  30 – 67 

Gewestwegen  8 – 57 

Ondergrondse leidingen H 250 

Ondergrondse leidingen NATO  123 – 180 

Luchtvaart  Afhankelijk zie studie in bijlage 

 

Directe risico’s 
  

• Plaatsgebonden mensrisico’s.  



  

   

 
 

RAPPORT 
DEFINITIEVE VERSIE 
052_ST_17/1284-0010 
MER-ONTHEFFING 166 (194) 

 

 

• Wordt in elk geval en zonder meer beschouwd als een gebied met belangrijke of belangrijk 

geachte populatie:  

o een gebied met woonfunctie;  
o een kwetsbare locatie; lagere, kleuter- of secundaire scholen, ziekenhuizen, rust- 

of verzorgingsinstellingen; 
o een door het publiek bezocht gebouw of gebied (incl. recreatiegebied);  

• Bijkomende beschouwen omgevingselementen bij plaatsgebonden mensrisico’s zijn:  

o Externe activiteiten  
o Clusters van minimum 5 bestaande woningen; 
o Alleenstaande woningen. 

• Groepsrisico’s: Te beschouwen omgevingselementen bij groepsrisico’s zijn:  

o De gebouwen aan met regelmatige aanwezigheid van personen; 
o De buitenactiviteiten met regelmatige (dagelijks, wekelijks) aanwezigheid van 

groepen van personen. 
o De periodieke (bijvoorbeeld jaarlijks) optredende evenementen waar grote 

groepen van personen aanwezig zijn (bv. openluchtconcerten). 

• Risico’s ten opzichte van het verkeer. Te beschouwen omgevingselementen zijn:  

o Verharde wegen. 
o Openbare wegen. 
o Spoorwegen. 
o Bevaarbare waterlopen. 

 

• De risico’s op ijsval en ijsworp. 
Volgende omgevingselementen worden in de evaluatie geanalyseerd:  

o De bewoning. 
o Externe activiteiten; 
o Verharde wegen; 
o Openbare wegen; 
o Spoorwegen; 
o Bevaarbare waterlopen. 

 
Het risico op ijsval en ijsworp is echter aanvaardbaar door de aanwezige ijsdetectiesystemen met 
de daaraan gekoppelde procedures en systemen. 
Het VLAREM legt bovendien ook expliciet op dat nadat een turbine is stilgelegd als gevolg van 
ijsdetectie, er een visuele (of gelijkwaardige) controle dient uitgevoerd te worden op de wieken 
en de turbine niet opnieuw mag opgestart worden zonder dat het ijs op de wieken is verwijderd 

 
Cumulatieve indirecte risico’s 
De effectafstanden van wiekbreuk bij normale snelheid, van wiekbreuk bij overtoeren en van 
mastbreuk (ook leidend tot grondtrillingen van 100 mm/s) zijn voldoende groot opdat dit mogelijk 
tot een cumulatief effect zal leiden.  
 

• Woningen/gebieden met woonfunctie 
De meest dichtbij gelegen woning staat op 240 m van de windturbines en bevindt zich buiten de 
veiligheidsafstand van 220 m. Uit de veiligheidsstudie van M-tech blijkt dat aan het risicocriterium 
voor woonfunctie voldaan wordt. 
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• Kwetsbare gebieden 
Wat betreft kwetsbare gebieden bevindt de meest dichtbijgelegen, met name basisschool, op 625 
m van de windturbines en buiten de veiligheidsafstand van 220 m. Uit de veiligheidsstudie van 
M-tech blijkt dat aan het risicocriterium voor kwetsbare locaties voldaan wordt. 

 

• Kantoren en bedrijven 
Uit de veiligheidsstudie blijkt dat de scheidingsafstand voor frequente en langdurige 
aanwezigheid van externe personen max. 25 m bedraagt. Binnen deze afstand bevinden er zich 
geen werkplaatsen, kantoren of dergelijke – binnen of buiten een gebouw – waar personen 
frequent en langdurig aanwezig zijn.  
Binnen de veiligheidsafstand van 660 m bevindt zich een laagdrempel Seveso-inrichting (Luc 
Pauwels NV op 220 m afstand). In de veiligheidsstudie werd onderzocht naar mogelijke verhoging 
van externe risico door de aanwezigheid van de windturbine. Op basis van deze studie was 
volgende conclusie: 
 
Conclusie: Op basis van de bovenstaande risicoanalyse wordt besloten dat de inplanting van de  
windturbine niet leidt tot een relevante verhoging van het externe risico dat uitgaat van de 
lagedrempel Seveso-inrichting Luc Pauwels NV. 
 

• Infrastructuur 
De voorziene inplantingsplaats van de windturbines is gelegen op een minimumafstand van 178 
m van de autosnelweg E34/N49. De wieken van de turbines draaien niet over de openbare weg. 
In onderstaande Tabel 16-4 zijn de afstanden tot de dichtstbijzijnde openbare wegen 
weergegeven. De minimum veiligheidsafstand volgens Tabel 16-3 worden gerespecteerd. 
 

Tabel 16-4: Afstand tot de dichtstbijzijnde openbare wegen 

 WT N1 WT N2 WT N3 

Gavergrachtstraat 119 m 283 m / 

Dankaartsestraat 181 m 181 m / 

Stoepestraat / 485 m 314 m 

Autosnelweg E34/N49 (as) 206 m  206 m 193 m 
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Illustratie 16-3:  aanduiding van het windturbinepark t.o.v. het wegennet 

 
In het zuidoosten van het windpark ligt de spoorlijn ‘Lijn 55 – Gent – Terneuzen’, op een afstand 
van meer dan 2,5 km. De windturbines zullen geen invloed hebben op deze spoorweg. De 
minimum veiligheidsafstand volgens Tabel 16-3 worden gerespecteerd. 
 

Tabel 16-5: Afstand tot de dichtstbijzijnde spoorwegen 

Lijn Verbinding WT N1 WT N2 WT N3 

Lijn 55 Gent-Terneuzen 3426 m 3084 m 2427 m 
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Illustratie 16-4:  Aanduiding van het windturbinepark tov spoorwegen 

 
In de omgeving van het windmolenpark zijn geen rivieren of kanalen aanwezig. Het 
dichtstbijzijnde kanaal is het Kanaal Gent-Terneuzen op een afstand van 2740 m van windturbine 
WT N.  
In de buurt van de windturbines zijn wel een aantal waterlopen aanwezig. De dichtstbijgelegen 
waterloop is een waterloop van het polderbestuur (WL8220/3) , ten westen van windturbine WT 
N2 op een afstand van 57m. De windturbines hebben geen invloed op de waterlopen, rivieren of 
kanalen. De minimum veiligheidsafstand volgens Tabel 16-3 worden gerespecteerd. 
 
 

Tabel 16-6:  Afstand tot de dichtstbijzijnde waterwegen 

 WT N1 WT N2 WT N3 

Waterloop z/n,  
ten westen van WT N1 (2e cat.) 

70 m  
 

Waterloop WL8220/3  
(Polderbestuur) 

 57 m 
 

Zwartesluisbeek  529 m 288 m 

Waterloop z/n,  
ten oosten van WT N3  

  
369 m 
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(niet geklasseerd) 

 

 
Illustratie 16-5: Aanduiding van het windturbinepark t.o.v. waterlopen, rivieren en kanalen 

 

• Hoogspanningslijn 
Ten zuidwesten van de projectlocatie bevindt zich een hoogspanningsleiding (150kV) op een 
afstand van +/- 3600 m van windturbine WT N1, dit is op voldoende afstand zodat de windturbines 
geen invloed hebben op de hoogspanningsleiding. De minimum veiligheidsafstand volgens Tabel 
16-3 worden gerespecteerd. 
 

• Gas- en pijpleidingen 
In de omgeving van het project bevinden zich een aantal ondergrondse pijpleidingen en 
drukreduceerstations. 
 
De ondergrondse zuurstofleiding (Air Product) ligt op 82,5 m afstand van WT N3 en binnen de 
veiligheidsafstand van 148 m, het drukreduceerstation van Air Product ligt op 400 m van WT N3 
en valt binnen de veiligheidsafstand van 666 m (zie Tabel 16-3). In de studie van M-tech zijn 
mogelijke veiligheidsaspecten onderzocht. Volgende conclusie komt uit deze veiligheidsstudie 
(zie Bijlage 5). 
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Conclusie: 
Risicoanalyse en -evaluatie voor de zuurstofleiding: Het potentieel aantal dodelijke slachtoffers 
voor het scenario breuk van de leiding is kleiner dan 10, wat maakt dat het groepsrisico zonder 
meer voldoet aan het criterium. 
 
Conclusie voor drukreduceerstation: 
Uit de frequentieanalyse volgt dat er geen (significante) verhoging is van het risico dat  
uitgaat van de installaties met gevaarlijke stoffen op het terrein van het drukreduceerstation  
van Air Products door de inplanting van de windturbines.   
 
De ondergrondse aardgasleiding (Fluxys) ligt op 166 m afstand van WT N3 valt buiten de 
veiligheidsafstand van 148 m, het drukreduceerstation ligt op 460 m van WT N3 en valt binnen 
de veiligheidsafstand van 666 m (zie Tabel 16-3). In de studie van M-tech zijn mogelijke 
veiligheidsaspecten onderzocht. Volgende conclusie komt uit deze veiligheidsstudie (zie Bijlage 
5). 
 
Conclusie voor drukreduceerstation: 
Uit de frequentieanalyse volgt dat er geen (significante) verhoging is van het risico dat  
uitgaat van de installaties met gevaarlijke stoffen op het terrein van het drukreduceerstation  
van Fluxys door de inplanting van de windturbines.   
 
Samenvatting veiligheid: 
Buiten de afstanden tot leiding van Air Products en de 2 drukreduceerstations en de afstand tot 
Sevesobedrijf Luc Pauwels NV worden alle overige veiligheidsafstanden gerespecteerd. In de 
veiligheidsstudie werden mogelijke risico’s verder onderzocht. In dit rapport van M-tech werden 
de risico’s als volgt samengevat: 
 
Samenvatting van externe risico’s uit het veiligheidsrapport: 
Directe risico’s  
Het plaatsgebonden mensrisico van de windturbines is geanalyseerd en er wordt besloten dat 
het plaatsgebonden mensrisico van de windturbines voldoet aan de in Vlaanderen gehanteerde 
risicocriteria.   
Het groepsrisico dat ontstaat als gevolg van de inplanting van de windturbines is geanalyseerd 
en er wordt besloten dat het groepsrisico van de windturbines voldoet aan het in Vlaanderen 
gehanteerde risicocriterium. 
 

Telecommunicatie 

 
Op Illustratie 16-6 worden de meest nabijgelegen antennemasten weergegeven. De afstanden 
tot antennemasten bedragen tenminste 387 meter. De windturbines liggen op voldoende afstand 
van de communicatieverbindingen en de antennes, er worden geen ongunstige effecten 
verwacht. 
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Illustratie 16-6:  Situering GSM-masten 

 
De projectzone bevindt zich niet binnen een CTR zone van een luchthaven.  
Het dichtstbij gelegen Belgisch vliegveld is het militaire reservevliegveld van Ursel te Knesselare. 
Vliegclub Ursel vzw gebruikt dit vliegveld als thuisbasis voor het beoefenen van motorvliegen. Dit 
vliegveld ligt op een afstand van ca. 20 km ten zuidwesten van de windturbines. 
 
De projectzone is niet gelegen in een ingekleurde zone op de kaart van Skeyes. Naar verwachting 
zal het windpark geen invloed uitoefenen op door Skeyes gebruikte installaties.  
Zowel Belgocontrol als Federale overheid mobiliteit en vervoer hebben positief advies gegeven 
(zie Bijlage 7 en Bijlage 8). 

 
Het projectgebied ligt in een zone voor militaire training (Categorie C). De initiatiefnemer verbindt 
er zich echter toe de door Defensie opgelegde bebakeningsvoorschriften op te volgen, zoals 
opgelegd als voorwaarde bij het positief advies van Defensie (zie Bijlage 6). 
 

16.6 Samenvatting 
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Mits strikte opvolging van de voorwaarden die gesteld zijn in uitvoeringsbestek, mits controle van 
de werken en mits rekening wordt gehouden met het goedgekeurd werfinrichtingsplan, zullen 
geen effecten (0) op veiligheid verwacht worden tijdens de aanlegfase. 
 
In exploitatiefase worden buiten de afstanden tot leiding van Air Products en de 2 
drukreduceerstations en de afstand tot de Seveso-inrichting Luc Pauwels NV alle overige 
veiligheidsafstanden gerespecteerd. In de veiligheidsstudie werden mogelijke risico’s verder 
onderzocht. In dit rapport van M-tech werden de risico’s als volgt samengevat: 
 
Directe risico’s  
Het plaatsgebonden mensrisico van de windturbines is geanalyseerd en er wordt besloten dat 
het plaatsgebonden mensrisico van de windturbines voldoet aan de in Vlaanderen gehanteerde 
risicocriteria.   
Het groepsrisico dat ontstaat als gevolg van de inplanting van de windturbines is geanalyseerd 
en er wordt besloten dat het groepsrisico van de windturbines voldoet aan het in Vlaanderen 
gehanteerde risicocriterium. 
 
Indirecte risico’s  
De indirecte risico’s ten gevolge van de inplanting van de windturbines houden verband met  de 
aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in installaties in de omgeving van de geplande windturbines.  
Uit de risicoanalyse volgt dat er geen (significante) verhoging is van het risico dat uitgaat van de 
installaties met gevaarlijke stoffen op het terrein van de Seveso-inrichting Luc Pauwels NV, van 
de ondergrondse zuurstofleiding van Air Products en van de druk-reduceerstations van Fluxys en 
Air Products door de inplanting van de windturbines. 
 
De windturbines hebben geen invloed op de aanwezige masten. Mits voldaan wordt aan de 
voorschriften voor bebakening is er geen invloed op luchtvaart of installaties voor defensie. 
 

Tabel 16-7: Synthese effecten Mens veiligheid en telecommunicatie 

Discipline Effectgroep Beoordeling 

Aanlegfase 

 veiligheid 0 

 telecommunicatie 0 

Exploitatiefase  

 veiligheid 0 

 telecommunicatie 0 

(t): tijdelijk 

 

16.7 Ontwikkelingsscenario 

Geen effecten tov ontwikkelingsscenario’s 

16.8 Grensoverschrijdende effecten 

Geen grensoverschrijdende effecten 

16.9 Leemten in de kennis 

Geen leemten in de kennis  
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17 Integratie en eindsynthese 

17.1 Inleiding 

 
De MER-ontheffing kadert in de realisatie van 3 windturbines op het grondgebied Assenede, 
aansluitend op andere reeds vergunde en geplande windturbines. Vermits in de directe omgeving 
van de projectzone en meer in het algemeen in het havengebied van de Gentse Kanaalzone 
reeds verschillende windturbines werden opgericht en/of werden vergund, werd de vraag gesteld 
of deze bijkomende 3 windturbines mer-plichtig zijn. Uit de toetsing aan de MER-plicht bleek dat 
er een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kon worden opgesteld.  
 
Om de milieueffecten zo gedetailleerd en correct mogelijk in kaart te brengen, worden de effecten 
besproken voor windturbines van 3,5 MW met een maximale tiphoogte van 180 m en een 
rotordiameter van 114m.  
 
De effecten werden beoordeeld voor enerzijds de bouwfase en anderzijds de exploitatiefase.  
 

17.2 Effectbespreking tijdens aanlegfase 

 
De duur van de volledige bouwfase (bijhorende infrastructuur- en elektriciteitswerken & bouw 
windturbine) wordt geraamd op 1,5 à 2 jaar. 
 
Tijdens de aanlegfase van de nieuwe installaties kan er mogelijk een tijdelijke geluidsimpact zijn 
van diverse werfmachines. Gezien de tijdelijke aard van de werken, de reeds bestaande 
geluidsbelasting door de bestaande weginfrastructuur, de afstand tot woningen en het feit dat de 
werken enkel overdag zullen plaatsvinden, zal de invloed heel beperkt (-1) zijn. Daarnaast kan 
ook transport hinder teweegbrengen. Gezien de bereikbaarheid van het projectgebied zeer goed 
is en er nergens een dorpskern of kwetsbare zone gepasseerd wordt, wordt de geluidshinder ten 
gevolge van transport tijdens de aanlegfase dan ook als verwaarloosbaar (0) ingeschat. 
 
Voor bodem zijn de effecten op profielverstoring verwaarloosbaar (0) .  Aangezien er al 
bewerking met machines gebeurt voor de gangbare landbouwpraktijken op de percelen, is het 
effect op structuurwijziging door de machines voor opbouw van de windturbines sowieso beperkt 
negatief (-1) . Wel wordt de aanbeveling gegeven om in het uitvoeringsbestek te specifiëren dat 
zwaardere machines vermeden moeten worden in natte periodes en dat er gelet moet worden op 
de bandenspanning en eventueel het gebruik van rijplaten. Wat betreft bodemzetting zijn er nog 
lokale data nodig aan de hand van sonderingen, voornamelijk in functie van de bouwtechnische 
zettingen als gevolg van de plaatselijk belasting van de turbine en fundering op de ondergrond 
en wordt het effect als beperkt negatief beoordeeld (-1). Er dient op basis van deze data een 
goede dimensionering van de bemaling bepaald te worden om een verwaarloosbaar effect op 
zettingen te bekomen. Het effect op wijziging bodemkwaliteit is verwaarloosbaar (0).  
 
Tijdens de aanlegfase worden de mogelijke effecten op water als verwaarloosbaar tot neutraal 
(0) beoordeeld. Er wordt geen wijziging van de waterkwantiteit verwacht door de beperkte 
oppervlakte inname. Het watersysteem tijdens de aanlegfase wordt zeer beperkt beïnvloed door 
de bemaling, er zijn enkel verwaarloosbare effecten te verwachten. Door het ontbreken van 
gekende verontreinigingen in het studiegebied wordt geen effect op waterkwaliteit verwacht.  
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Betreffende biodiversiteit zijn de verstoringseffecten tijdens de aanlegfase vergelijkbaar met die 
van een gewone bouwwerf. In de huidige situatie kent de site reeds een geluidsverstoring door 
de nabije snelweg. Er wordt aanbevolen om de werken uit te voeren buiten het broedseizoen 
zodat broedende vogels niet worden verstoord door hogere geluidsniveaus. Het eventueel rooien 
van bomen en struweel dient sowieso buiten het broedseizoen (half maart – begin juli) te 
gebeuren. Dit dient echter tot een strikt minimum beperkt te worden. Indien dikkere bomen met 
holtes dienen gekapt te worden dienen deze eerst gecontroleerd te worden op aanwezigheid van 
vleermuizen. Algemeen wordt geoordeeld dat de verstoringseffecten tijdens de aanlegfase 
beperkt negatief (-1) zijn en zelfs verwaarloosbaar (0) wanneer rekening wordt gehouden met 
de aanbevelingen. Gezien de aard van het terrein en de omgeving wordt het effect van ecotoop- 
en habitatverlies in de aanlegfase verwaarloosbaar ingeschat. 
 
De effecten op landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie zijn in aanlegfase zeer 
beperkt tot te verwaarlozen (0), in zoverre men juiste aanbevelingen, maatregelen toepast en 
voldoende controle voorziet bij uitvoering van de werken, zodat geen schade kan optreden aan 
aanwezig erfgoed en andere waardevolle elementen in de omgeving van de windturbines. De 
initiatiefnemers zullen zich ertoe verbinden om bij uitvoering van de werken alle mogelijke 
archeologische vondsten te melden aan de bevoegde instantie, waardoor geen mogelijke 
effecten optreden bij archeologie bij de uitvoering van de werken. 
 
Het ruimtebeslag bij aanlegfase is zeer vergelijkbaar met het ruimtebeslag in exploitatiefase en 
is ook zeer beperkt (-1). Er is een beperkte inname van landbouwgrond. Bovendien is de 
bereikbaarheid voldoende zodat weinig landbouwgrond wordt betreden. Het te verwachten effect 
op de landschapsstructuur is tijdelijk en eerder beperkt. De effecten naar mobiliteit is o.w.v. de 
bereikbaarheid en de beperkte transporten verwaarloosbaar (0). Tijdens de aanlegfase van de 
nieuwe installaties kan er mogelijk een tijdelijke geluidsimpact zijn van diverse werfmachines. 
Gezien de tijdelijke aard van de werken, de reeds bestaande geluidsbelasting door de bestaande 
weginfrastructuur, de afstand tot woningen en het feit dat de werken enkel overdag zullen 
plaatsvinden, zal de invloed heel beperkt (-1) zijn. Er wordt geen lichthinder verwacht en de 
effecten op klimaat en lucht zijn verwaarloosbaar (0). 
 
Mits strikte opvolging van de voorwaarden die gesteld zijn in uitvoeringsbestek, mits controle van 
de werken en mits rekening wordt gehouden met het goedgekeurd werfinrichtingsplan, zullen 
geen effecten (0) op veiligheid verwacht worden tijdens de aanlegfase. 

17.3 Effectbespreking tijdens exploitatiefase 

 
Voor geluid werd de impact van de andere geplande en operationele windparken in de omgeving 
werd mee onderzocht. Het gecombineerde geluid van deze windparken voldoet aan de 
grenswaarden voor de dag. In de avond en de nacht kunnen overschrijdingen van de 
grenswaarden optreden. Twee reductiescenario werden berekend, waarbij enerzijds zo 
gereduceerd dat het windpark Assenede aan de grenswaarden voldoet en het tweede scenario 
de grenswaarden in de cumulatieve situatie worden gerespecteerd. Hierdoor wordt aangegeven 
dat via projectgerelateerde maatregelen aan de normen wordt voldaan. Na het doorvoeren van 
de project gerelateerde maatregelen zijn de effecten op geluid als beperkt tot verwaarloosbaar 
beoordeeld (-1/0).. 

 
Er worden geen negatieve effecten verwacht ten aanzien van bodem en water (0). 
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Bij biodiversiteit is het effect van verstoring is verwaarloosbaar (0) tijdens de exploitatiefase 
aangezien er zich geen belangrijke risicogebieden of trekroutes voor vogels situeren in of nabij 
het gebied. Voor vleermuizen houdt het project tijdens de exploitatiefase eveneens een 
verwaarloosbare verstoring (0) in. Er bevinden zich geen intensieve foerageergebieden of 
gekende vliegroutes in de directe omgeving van de geplande turbines. Hieruit volgt dat het 
barrière-effect en de aanvaringskansen zich eveneens beperken tot occasionele gevallen (0).  
 
Het effect op landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie werd ook nader onderzocht. De 
effecten van de windturbines werden beoordeeld in vergelijking met twee scenario’s: de feitelijke 
(alleen operationele turbines) situatie en de juridische situatie (vergunde én operationele 
turbines). 
In de feitelijke situatie staan de windturbines in lijn met de overheersende lijninfrastructuur maar 
contrasteren met het omliggend landschap. Ze verlengen het lineaire beeld van het windpark 
langs de snelweg maar ze vormen geen cluster met deze turbines in het oosten. Het effect op 
effectgroep “wijziging in structuur en relaties” wordt dus als beperkt negatief (-1) beoordeeld. 
Maar ze zullen wel in beperkte mate de associatie met hernieuwbare energie versterken, wat 
beperkt positief (+1) is Er is niet veel erfgoed aanwezig in de omgeving, behalve het beschermd 
monument ‘Goed ter Looveren’. Ondanks de hoge erfgoedwaarde van het beschermd monument 
zelf, zorgt de huidige omgeving rondom het monument al voor waardevermindering van de 
omliggende context. De extra windturbines zullen de devaluatie van de context versterken en dan 
vooral door de insluiting van het monument.  Dit wordt als beperkt negatief (-1) beoordeeld Door 
het schaalverkleinend effect en het ontbreken van andere verticale elementen met de grootteorde 
van de windturbines in het landschap wordt het effect van de windturbines op effectgroep 
‘wijziging perceptieve kenmerken en belevingswaarde’ als beperkt negatief (-1) beoordeeld, en 
dit voornamelijk op microschaal voor bewoners en in mindere mate voor passanten binnen de 
omliggende omgeving rondom de snelweg. 
In de juridische toestand zullen aangevraagde windturbines minder contrasteren, daar de reeds 
aanwezige windturbines ervoor zorgen dat de voorliggende windturbines geen nieuw element 
vormen in het landschap. Het landschap wordt niet bijkomend versnipperd, gezien de 
windturbines maximaal worden ingepast bij de bestaande windturbines en gebundeld aan en 
parallel met de bestaande windturbines worden opgesteld aan de lijninfrastructuur.  Het effect op 
effectgroep “wijziging in structuur en relaties” wordt dus als verwaarloosbaar (0) beoordeeld. . 
Door de aanwezigheid van de turbines vlakbij het monument zijn de effecten ten aanzien van de 
erfgoedwaarde ten gevolge van de inplanting van de drie bijkomende windturbines niet als 
aanzienlijk negatief te beoordelen zijn, de grootteorde van de impact op context- en 
ensemblewaarde is in deze situatie vrij klein. Bovendien is er nu al sprake van insluiting, zodat 
ze dit effect niet meer versterken en we kunnen besluiten dat het negatief effect zeer beperkt 
negatief (-1) is ten opzichte van de juridische situatie. De aangevraagde windturbines worden 
sterk geassocieerd met andere aanwezige windturbines en het energielandschap in en rond de 
terreinen van Terranova, waarbij de perceptieve kenmerken van het landschap reeds sterk 
gewijzigd zijn door de aanwezigheid van de overige windturbines, wat als positief wordt 
beoordeel (+1). De windturbines verhogen de dynamiek binnen het studiegebied. Het effect van 
de drie windturbines op perceptieve kenmerken en belevingswaarde van het landschap in de 
juridische toestand wordt dan ook als beperkt negatief (-1) beoordeeld. 
 
De windturbines worden allemaal ingeplant in landbouwgebied, het ruimtebeslag is beperkt. 
Bovendien worden de toegangswegen t.h.v. de perceelgrenzen ingeplant, waardoor 
landbouwpercelen zoveel mogelijk behouden blijven. Dit zal ook de versnippering op de 
landbouwstructuur op niveau van individuele percelen beperken. De verharding wordt in 
waterdoorlatend materiaal uitgevoerd. Het effect op ruimtelijke aspecten is  beperkt negatief 
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(-1). De effecten op mobiliteit zijn verwaarloosbaar (0). Voor geluid werd de impact van de 
andere geplande en operationele windparken in de omgeving werd mee onderzocht. Het 
gecombineerde geluid van deze windparken voldoet aan de grenswaarden voor de dag. In de 
avond en de nacht kunnen overschrijdingen van de grenswaarden optreden. Door project 
gerelateerde maatregelen wordt aan de normen voldaan en zijn de effecten op geluid als beperkt 
tot verwaarloosbaar beoordeeld (-1/0). Door toepassing bij slagschaduw van een 
stilstandsregeling op de windturbines kan aan de regelgeving worden voldaan. Hierdoor wordt de 
hinder voor omwonenden tot een minimum beperkt, waardoor geen effecten te verwachten zijn 
(0). De productie van elektriciteit door middel van wind leidt tot minder emissies dan de klassieke 
vormen van elektriciteitsproductie. Het levert een bijdrage aan groene stroom in Vlaanderen en  
bij het halen van de verschillende vooropgestelde beleidsdoelstellingen inzake reductie van 
broeikasgassen, verzurende en ozonvormende emissies. Er kan dus worden besloten dat 
voorliggend project een duidelijk positief (+2) effect heeft op klimaat en lucht, vooral op lange 
termijn. 
 
In exploitatiefase worden buiten de afstanden tot leiding van Air Products en de 2 
drukreduceerstations en de afstand tot de Seveso-inrichting Luc Pauwels NV alle overige 
veiligheidsafstanden gerespecteerd. In de veiligheidsstudie werden mogelijke risico’s verder 
onderzocht. In dit rapport van M-tech werden de risico’s als volgt samengevat: 
 
Directe risico’s  
Het plaatsgebonden mensrisico van de windturbines is geanalyseerd en er wordt besloten dat 
het plaatsgebonden mensrisico van de windturbines voldoet aan de in Vlaanderen gehanteerde 
risicocriteria.   
Het groepsrisico dat ontstaat als gevolg van de inplanting van de windturbines is geanalyseerd 
en er wordt besloten dat het groepsrisico van de windturbines voldoet aan het in Vlaanderen 
gehanteerde risicocriterium. 
 
Indirecte risico’s  
De indirecte risico’s ten gevolge van de inplanting van de windturbines houden verband met  de 
aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in installaties in de omgeving van de geplande windturbines.  
Uit de risicoanalyse volgt dat er geen (significante) verhoging is van het risico dat uitgaat van de 
installaties met gevaarlijke stoffen op het terrein van de Seveso-inrichting Luc Pauwels NV, van 
de ondergrondse zuurstofleiding van Air Products en van de druk-reduceerstations van Fluxys en 
Air Products door de inplanting van de windturbines. 
 
De windturbines hebben geen invloed op de aanwezige masten. Mits voldaan wordt aan de 
voorschriften voor bebakening is er geen invloed op luchtvaart of installaties voor defensie. Het 
effect wordt als neutraal (0) beoordeeld. 
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17.4 Synthesetabel 

 
Tabel 17-1 geeft een overzicht van de effectbeoordeling voor alle disciplines voor aanlegfase en 
exploitatiefase. 
 

Tabel 17-1: Overzichtstabel synthese effecten aanlegfase en exploitatiefase 

Disciplines Effectgroep Beoordeling 

Discipline Geluid 

Aanlegfase 

 geluid 1-t/0 

Exploitatiefase 

 geluid -1/0 

Discipline Bodem 

Aanlegfase 

 Profielverstoring 0 

 Structuurwijziging -1 

 Bodemzetting -1 

 Wijziging bodemkwaliteit 0 

Exploitatiefase 

  0 

Afbraakfase 

 Profielverstoring 0 

 Structuurwijziging -1 

 Bodemzetting -1 

 Wijziging bodemkwaliteit 0 

Discipline Water 

Aanlegfase   

 wijziging watersysteem 0 

 wijziging waterkwaliteit 0 

Exploitatiefase    

 wijziging waterkwantiteit 0 

Discipline Biodiversiteit 

Aanlegfase   

 Ecotoop- en habitativerlies 0 

 Verstoring -1/0 

 Verdroging 0 

Exploitatiefase    
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Disciplines Effectgroep Beoordeling 

 Verstoring vogels 0 

 Verstoring vleermuizen 0 

 Barrièrewerking – aanvaringsaspect 0 

Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Aanlegfase   

 
Wijzigingen landschappelijke 
structuren en relaties 

0 

 
Erfgoedwaarden (landschappelijk en 
cultuurhistorisch) en archeologie 

-1t (arch)/0 

 
Wijziging perceptieve kenmerken en 
belevingswaarde 

-1(t)/0 

Exploitatiefase (feitelijke toestand)   

 
Wijzigingen landschappelijke 
structuren en relaties 

-1 

 
Erfgoedwaarden (landschappelijk en 
cultuurhistorisch) en archeologie 

-1 

 
Wijziging perceptieve kenmerken en 
belevingswaarde 

-1 

Exploitatiefase (juridische 
toestand) 

  

 
Wijzigingen landschappelijke 
structuren en relaties 

0 

 
Erfgoedwaarden (landschappelijk en 
cultuurhistorisch) en archeologie 

-1 

 
Wijziging perceptieve kenmerken en 
belevingswaarde 

-1 

Discipline mens – ruimtelijke aspecten, hinder en gezondheid 

Aanlegfase   

 Ruimtelijke aspecten -1 (t) 

 Mobiliteit/verkeersveiligheid 0 

 Hinder en gezondheid -1 (t)/0 

 Klimaat en Lucht 0 

Exploitatiefase    

 Ruimtelijke aspecten -1/0 

 Mobiliteit/verkeersveiligheid 0 

 Hinder en gezondheid 0 

 Klimaat en Lucht +2 

   

Discipline mens – veiligheid en telecommunicatie 

Aanlegfase   

 veiligheid 0 
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Disciplines Effectgroep Beoordeling 

 telecommunicatie 0 

Exploitatiefase    

 veiligheid 0 

 telecommunicatie 0 

T: tijdelijk 
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19 Verklarende woordenlijst 
 

• Bijlage I van Natura2000: Habitattypes voor de habitatrichtlijngebieden; 

• Bijlage II van Natura2000: Soorten aanduiding voor de habitatrichtlijngebieden; 

• Bijlage IV: Dit is bijlage I van de vogelrichtlijngebieden; 

• BPA: Een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is een beleidsdocument waarin de visie van de 

overheid wordt uitgedrukt omtrent de toekomstige ruimtelijke ordening voor een deel van het 

gemeentelijk grondgebied. Het BPA bestaat uit een kaarttekening met grafisch ingekleurde 

bestemmingszones en symbolen met een verklarende legende en de voorschriften of 

verordeningen met betrekking tot deze zones en/of percelen; 

• BWK: Biologische Waarderingskaart van Vlaanderen. Deze kaart wordt opgesteld door het 

Instituut voor Natuurbehoud. Het is een vlakdekkende kaart voor Vlaanderen met 2 

informatieniveaus: een beschrijving van de aanwezige vegetaties en een waardering van 

deze vegetaties; 

• Grondwaterstand: Grondwater ondervindt een bepaalde druk in de ondergrond. Deze wordt 

gemeten in peilbuizen. De hoogte (of diepte) van het wateroppervlak van het water in deze 

buizen wordt de grondwaterstand of stijghoogte genoemd; 

• Infiltratie: Wanneer de grondwaterstanden in de onderliggende lagen zich lager bevinden dan 

de bovenste, ontstaat een drukverschil naar onderen toe. Hoge grondwaterstanden duiden 

immers op een hogere druk (cfr. grondwaterstand). Hierdoor stroomt water naar onder, het 

infiltreert; 

• Maaiveld: bovenzijde van een bodem, Waar de vegetatie op groeit; 

• Prati-index: een chemische index gebaseerd op het zuurstofpercentage in het water, het 

chemisch zuurstofgebruik en de ammoniakale stikstofconcentratie 

• Bridage: gereduceerde modulus 
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20 Lijst van afkortingen 
 

• APA:  Een Algemeen Plan van Aanleg (APA)  

• ANB  Agentschap voor Natuur en Bos 

• BPA:  Een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)  

• BWK:  biologische Waarderingskaart van Vlaanderen 

• CAI:  centraal archeologische inventarisatie  

• DHM:  Digitaal Hoogtemodel 

• Gen  Grote Eenheden Natuur; 

• GENO: Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling; 

• GGG:  gebied met gereduceerd getij 

• GNOP Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan; 

• GOG:  gecontroleerd overstromingsgebied 

• GRUP: Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan; 

• GRS:  Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan; 

• MER:  Milieueffectrapport; 

• NOP:  Natuurontwikkelingsplan  

• OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij; 

• POG:  Potentieel overstromingsgebied 

• PRS  Provinciaal Ruimtelijk structuurplan; 

• ROG  Recent Overstroomde Gebieden; 

• RSV  Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen; 

• RUP  Ruimtelijk Uitvoeringsplan; 

• SBZ-H: speciale beschermingszone van de habitatrichtlijn 

• SBZ-V: speciale beschermingszone van de vogelrichtlijn 

• TAW  Tweede Algemene Waterpassing; 

• VEN  Vlaams Ecologisch Netwerk; 
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Bijlage 1 Stedenbouwkundige vergunning 
  



rRU~MTE
1W VLAANDEREN
DEPARTEMENT VAN DE VLAAMSE OVERHEID

AANGETEKEND
STORM 17 BVBA
Katwilgweg 2
2050 ANTWERPEN

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk
04/11/2013 052_Assenede 8.00/43002/4176.2

vragen naar / e-mail telefoonnummer datum
Carine Saelens 09 276 23 89 1 t ~O4~ ~
carine.saelens@rwo.vlaanderen.be
Bijlage: beslissing, plan(nen), formulier bekendmaking + aanplakking

Betreft: BESLISSING OVER UW STEDENBOUWKUNDIGE AANVRAAG

onderwerp: de bouw van 3 windturbines te ASSEN EDE
ligging: Gavergrachtstraat / Stoepestraat te 9960 ASSEN EDE
kadastraal: 1 afd., sectie D, nummer(s): 1046,1047,1048A,1201B,1201E,981B,982B,983B,985

ASSEN EDE

Geachte,

Op 04/11/2013 ontving ik uw aanvraag, ingediend overeenkomstig de vigerende wetgeving. Hierbij
vindt u mijn beslissing.

Als uitvoering van artikel 5.1.5. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden de gegevens van
deze beslissing geregistreerd in het vergunningenregister binnen een termijn van vijf werkdagen na
ontvangst van deze beslissing. Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor
de overeenstemming van het vergunningenregister met de stukken die overgemaakt worden.

Als uitvoering van artikel 4.7.26 §4 punt 6° zal een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning
is verleend, door de aanvrager gedurende een periode van dertig dagen worden aangeplakt op de
plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft en waarbij de aanvrager de gemeente
onmiddellijk op de hoogte brengt van de startdatum van de aanplakking. De gemeentesecretaris of
zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan door de aanvrager binnen een
termijn van tien dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van een afschrift van de
uitdrukkelijke beslissing tot verlening van de vergunning.

De gewestelijke stede uwkundige ambtenaar,

ir. Marc dou

Ruimte Vlaanderen Oost-Vlaanderen, Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 90, 9000 Gent



BEKENDMAKING AFGIFTE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Op 10 t~1~ 2ÜI~ een stedenbouwkundige vergunning verleend door de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar aan STORM 17 BVBA met als adres Katwilgweg 2 te 2050
ANTWERPEN en ENECO WIND BELGIUM N~V. met als adres Battelsesteenweg 455i te
2800 MECHELEN. (referentie GSA: 8.00/43002/4176.2)

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Gavergrachtstraat /
Stoepestraat te 9960 ASSENEDE en met als kadastrale omschrijving afdeling 1 afd.,
sectie D , nummer(s): 1046,1047,1 048A, 1201 B, 1201 E,981 B,982B,983B,985 ASSENEDE

Het betreft een aanvraag tot de bouw van 3 windturbines te ASSENEDE

Tegen de beslissing van gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar kan in beroep worden
gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen binnen een termijn van 45 dagen, die
ingaat hetzij de dag na deze van de betekening, wanneer dergelijke betekening is vereist,
hetzij de dag na deze van aanplakking, in alle andere gevallen.

Het verzoekschrift wordt ondertekend, gedagtekend en bevat:
1) de naam, de hoedanigheid en het adres van de verzoeker;
2) de naam en het adres van de verweerder;
3) het voorwerp van het beroep;
4) een uiteenzetting van de feiten;
5) een omschrijving van:

a. de geschonden geachte regelgeving, stedenbouwkundige voorschriften of
beginselen van behoorlijk bestuur,

b. de wijze waarop deze regelgeving, voorschriften of beginselen naar het
oordeel van de verzoeker geschonden wordt of worden.

Het verzoekschrift omschrijft in voorkomend geval de redenen op grond waarvan, bij wijze
van voorlopige voorziening, om de schorsing van de vergunningsbeslissing wordt verzocht.

Op straffe van niet ontvankelijkheid dient het rolrecht gestort te zijn binnen een termijn van
dertig dagen die ingaat de dag nadat de griffier van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
de verzoeker op de hoogte brengt van de hoogte van het rolrecht.

Deze en de andere voorwaarden waaraan het verzoekschrift moet voldoen zijn na te lezen in
art. 4.8.11 tot en met art. 4.8.13 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Voor meer
informatie over de procedure en de wijze van indienen van het verzoekschrift kunt u contact
opnemen met de Raad voor Vergunningsbetwistingen: Ellips-gebouw, Koning Albert II — laan
35 bus 81, 1030 Brussel, 02/553.17.75, info.vergunningsbetwistingen~vlaanderen.be,
www.rwo.be (klik op ‘beleidsdomeinen’ en vervolgens op ‘Raad voor
Vergunningsbetwistingen’).

Gemeente ASSENEDE, op
(vul hier de datum in van de dag waarop u de vergunning uithangt)



MEDEDELING STARTDATUM VAN AANPLAKKING
ASSENEDE (datum)

Betreft: aanplakking stedenbouwkundige vergunning afgeleverd volgens de bijzondere
procedure (ref. GSA: 8.00/43002/4176.2)
Bouwplaats:

Gavergrachtstraat / Stoepestraat te 9960 ASSENEDE
1 afd., sectie D, nummer(s): 1046,1047,1 048A,1201 B, 1201 E,981 B,982B,983B,985
ASSENEDE

Geachte secretaris,

Hierbij stel ik u op de hoogte dat op (datum) de bekendmaking op een
vanaf het openbaar domein goed zichtbare plaats en leesbaar is uitgehangen op.

Plaats van aanplakking

(gelieve plaats en omschrijving in te vullen bvb. Burgerstraat 5, achter het raam links naast
de voordeur)

Ik voeg wel/geen foto1waarop de bekendmaking staat afgebeeld.
Ik verklaar hierbij dat de bekendmaking gedurende een onafgebroken periode van 30
kalenderdagen die ingaat de dag na deze van aanplakking op dezelfde plek en goed
zichtbaar en leesbaar blijft uithangen en dat ik elke onregelmatigheid onmiddellijk en uit
eigen beweging meld aan de gemeente.

Met vriendelijke groeten,

Namens,
STORM 17 BVBA, Katwilgweg 2 te 2050 ANTWERPEN en ENECO WIND BELGIUM

N.V., Battelsesteenweg 455i te 2800 MECHELEN

1 Het bijvoegen van een foto is niet verplicht, maar onderbouwt uw verklaring. Een digitale foto met datumaanduiding die in

zwart/wit of kleur wordt afgedrukt op gewoon papier waaruit duidelijk blijkt dat de bekendmaking is aangeplakt, volstaat



MODEL AANVRAAG ATTEST VAN AANPLAKKING

Aan de secretaris van de gemeente ASSENEDE,

Geachte secretaris,

Ondergetekende vraagt op basis van art. 4.7.19~2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening een attest van aanplakking voor de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd
door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar (ref. GSA. 8.00/43002/4176.2).

Bouwplaats:
Gavergrachtstraat zn / Stoepestraat zn te 9960 ASSENEDE
1 afd., sectie D, nummer(s): 1046,1047,1 048A,1201 B,1201 E,981 B,982B,983B,985
ASSENEDE

Ik ben ervan op de hoogte dat dit attest maar wordt afgeleverd indien de gemeente beschikt
over het document ‘startdatum aanplakking’ en op voorwaarde dat er in de loop van de
periode van de bekendmaking geen onregelmatigheden in de wijze van aanplakking is
geconstateerd.

Met vriendelijke groeten,

Namens,
STORM 17 BVBA, Katwilgweg 2 te 2050 ANTWERPEN en ENECO WIND BELGIUM

N~V., Battelsesteenweg 455i te 2800 MECHELEN



Model 1

RUIMTE VLAANDEREN OOST-VLAANDEREN

8.00/43002/4176.2

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING VOLGENS DE BIJZONDERE
PROCEDURE

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft de aanvraag ingediend door STORM 17 BVBA
met als adres Katwilgweg 2 te 2050 ANTWERPEN en ENECO WIND BELGIUM N.V. met als
adres Battelsesteenweg 4551 te 2800 MECHELEN ontvangen op 04/11/2013.

De aanvraag heeft betrekking op een goed met als ligging Gavergrachtstraat 1 Stoepestraat te 9960
ASSENEDE en met als kadastrale omschrijving 1 afd., sectie D nummer(s):
1046,1047,1048A,1201 B,1201 E,981 B,982B,983B,985 ASSENEDE

Het betreft een aanvraag tot de bouw van 3 windturbines te ASSEN EDE.

Deze aanvraag werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in
het bijzonder met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

De aanvraag is op 27/11/2013 ontvankelijk en volledig bevonden op basis van artikel 4.7.26. §3. van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar motiveert zijn standpunt als volgt:

STEDENBOUWKUNDIGE BASISGEGEVENS UIT DE PLANNEN VAN AANLEG / RUIMTELIJKE
UITVOERINGSPLANNEN

Ligging volgens de plannen van aanleg + biihorende voorschriften

De aanvraag is volgens het gewestplan GENTSE EN KANAALZONE (KB 14/09/1977), gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse regering van 28/1 0/1 998 gelegen in een agrarisch gebied.
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 11.4.1. van het koninklijk besluit van
28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de
gewestplannen. Deze voorschriften luiden als volgt:

Agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen
mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning
van de exploitanten, benevens verbljfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een
leefbaar bedrijf uitmaakt en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de
grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts
opgericht op ten minste 300m van een woongebied of op ten minste 100 m van een
woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en
100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar
bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboelç betreffende
de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De aanvraag is volgens het gewestplan GENTSE EN KANAALZONE (KB 14/09/1977), gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse regering van 28/10/1998 gelegen in de nabijheid van een reservatiegebied.
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 1 8.7.3.a van het koninklijk besluit van
28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de
gewestplannen. Deze voorschriften luiden als volgt:
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De reservatie- en erfdienstbaarheidsgebieden zijn die waar perken kunnen worden opgelegd aan de
handelingen en werken, teneinde de nodige ruimten te reserveren voor de uitvoering van werken van
openbaar nut, of om deze werken te beschermen of in stand te houden.

Ligging volgens het uitvoeringsplan ÷ bilhorende voorschriften
“

Ligging volgens verkaveling
“

Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag
De aanvraag dient getoetst te worden aan het geldende gewestplan, zoals hoger omschreven.

Overeenstemming met dit plan
De aanvraag betreft geen (para-)agrarische activiteit en is bijgevolg in strijd met de geldende
voorschriften.

Afwiikingen van stedenbouwkundige voorschriften
De VCRO voorziet in volgende afwijkingsmogelijkheid:
Art. 4.4.9. §1. Het vergunningverlenende bestuursorgaan mag bij het verlenen van een
stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning in een gebied dat sorteert onder de
voorschriften van een [gewestplan], afwijken van de bestemmingsvoorschriften, indien het aangevraagde
kan worden vergund op grond van de voor de vergelijkbare categorie of subcategorie van
gebiedsaanduiding bepaalde standaardtypebepalingen, vermeld in de bijlage bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de vorm en de
inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen, zoals de tekst ervan is vastgesteld bij het besluit van 11
april 2008.

De bijlage bij het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot
de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (11 april 2008) vermeldt als typevoorschrift
voor de categorie landbouw o.a.:
Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang
brengen, zijn de volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens toegelaten:
het aanbrengen van windturbines en windturbineparken, alsook andere installaties voor de productie van
(hernieuwbare) energie of energierecuperatie. De mogelijke effecten van de inplanting ten aanzien van
efficiënt bodemgebruik, eventuele verstoring van de uitbating(smogelijkheden) en landschappelijke
kwaliteiten dienen in een lokalisatienota te worden beschreven en geëvalueerd.

VOORSCHRIFTEN DIE VOLGEN UIT VERORDENINGEN
De relevante gewestelijke, provinciale en gemeentelijke verordeningen zijn van toepassing.

ANDERE ZONERINGSGEGEVENS
De aanvraag is gelegen langs de E34/N49.

EXTERNE ADVIEZEN

Er werd op 27/11/2013 advies gevraagd aan de Interdepartementale Windwerkgroep.
Er werd na meer dan 30 dagen na de adviesvraag geen antwoord ontvangen, zodat kan worden
aangenomen dat de Interdepartementale Windwerkgroep geen bezwaar heeft tegen de aanvraag.

Elia Asset NV. heeft op 09/01/2014 een gunstig advies gegeven.

vervolg van 8.00I43002I4176~2
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De Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen (Directie Leefmilieu, Dienst Integraal Waterbeleid), heeft
op 19/12/2013 een voorwaardeliik gunstig advies uitgebracht.
In het advies wordt gesteld dat dit besluit geldt als machtiging voor het uitvoeren van werken aan de

waterloop:
- het oveiwelven van de waterloop over max. 7 m;
- het realiseren van een tijdelijke overwelving over 10 m;
- het kruisen van de waterloop met een kabel;
Tevens dienen alle algemene en bijzondere voorwaarden te worden nageleefd.

De aanvraag ligt langs een gewestweg: N49 Antwerpen-Zelzate-Maldegem-Knokke.
Het Agentschap Wegen en Verkeer - District Eeklo heeft op 23/12/2013 een gunstig advies onder
voorbehoud geformuleerd.
Er is evenwel een probleem met windturbine 3, de turbine die het dichtstbij het klaverblad is voorzien. De
geplande toegangsweg naar deze turbine zal in conflict komen met de door het Agentschap Wegen en
Verkeer geplande brug over de expressweg ter hoogte van het kruispunt Stoepestraat.

Het standpunt van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar:
De inplanting van windturbine 3 staat een mogelijk klaverblad aan de E34 niet in de weg. Storm en Eneco
hebben overleg gepleegd met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om beide projecten op elkaar af
te stemmen. Op vraag van AWV werd de toegangsweg naar, en de inplanting van de
middenspanningscabine bij windturbine 3, aangepast. Ingevolge hiervan heeft AWV bevestigd dat er
geen interferentie zal zijn met het klaverblad en dat zij akkoord gaat met de plannen van Storm en Eneco.
Naar aanleiding van dit voorwaardelijk gunstig advies werd een aangepast plan opgemaakt (zie bijlage:
plan nr. BI, gewijzigd dd.maart 2014).
De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar kan zich akkoord verklaren met dit aangepast plan, dat
geen essentiële wijziging aanbrengt t.o.v. de ingediende plannen. Het toegevoegde plan voldoet bijgevolg
aan de bepalingen van artikel 4.3.1, §1, 2° lid.

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat akkoord met de princiepsaansluiting in bijlage, op voorwaarde
dat er een akkoord wordt bekomen met de Zwarte Sluispolder. De voorgestelde diameters (overwelving)
dienen te worden nagekeken, gelet op de grote hoeveelheid water.

Op 28/03/2014 werd door de Zwarte Sluispolder een machtiging verleend voor het tijdelijk aanbrengen
van een overwelving over een lengte van 34 strekkende meter, (diameter 100 cm) in de bedding van
deze waterloop nr. 8.210-2° categorie, tussen de percelen grond ten kadaster bekend : gemeente
Assenede, 1° afdeling (Assenede) sectie D, nrs. 1 208c en 1 209d gelegen aan de Stoepestraat te 9960
Assenede, met oog op de realisatie van een toegangsweg naar een aldaar geplande installatie van een
windmolen (WT3).

De machtiging wordt onder de volgende opschortende voorwaarden verleend:
1. Kwestieuze oveiwelving dient te worden uitgevoerd met ronde betonbuizen met een diameter van
tenminste 100 cm, voorzien van een uitwendige mofverbinding; de verkrjg(st)er moet ervoor zorgen dat
het sterktetype van de buizen voldoet aan de gebruiksbestemming van de oveiwelving.
2. De waterafvoer van de waterloop dient tijdens de uitvoering van onderhavige werken steeds verzekerd
te blijven.
3. De as van de overwelving zal overeenstemmen met de as van de waterloop.
4. De bodem van de overwelving zal onder een een vormige helling de normale bodem van de waterloop
volgen.
5. Voor de aanvang der werken dient u de locatie van alle desgevallende aanwezige nutsleidingen te
hebben opgespoord en in situ te hebben aangeduid.
6. Alvorens de buizen te plaatsen dient de bodem van de waterloop te worden ontdaan van alle slib en
kruid.
7. De buizen zullen aangelegd worden op een bed van verdicht of gestabiliseerd zand.

vervolg van 8.00/43002/4176.2
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8. Het aanvullen van de bedding, de eventuele verharding ervan en het onderhoud van de overwelving
vallen ten Uwen laste (de aanvrager).
9. De uiteinden van de ove,’welving dienen te worden afgewerkt met kopmuren in metselwerk geplaatst
op een beton fundering.
10. De overwelving wordt aangebracht ten laste van de verkrjger door de aanneming die in opdracht van
het polderbestuur de onderhoudswerken aan de waterlopen thans uitvoert, ttz: de aanneming NV VAN
DE MOERE, Hellenpolder nr. 1 te 9988 Watervliet, GSM 0485/550602.
11. Voor de aanvang der werken dient het polderbestuur te worden verwittigd, pia mede-ondertekenende
dijkgraaf, GSM: 04 76/396348.

De Zwarte Sluispolder verleende op 24/12/2013 een gunstig advies onder voorbehoud.
In het advies wordt gesteld dat de volgende machtigingen dienen te worden aangevraagd:
1.voor het gedeeltelijk overwelven van de waterloop nr. 8.210-2°categorie (VHA: 080/27000) dient een
machtiging te worden bekomen van de Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen;
2. voor het aanbrengen van overwelvingen in perceelsgrachten dient toestemming te worden gevraagd
aan de aangelande eigenaars;
3. voor het aanbrengen van overwelvingen in de grachten, in beheer bij de Administratie Wegen en
Verkeer, gelegen langsheen de Expressweg N49, dienen machtiging te worden bekomen van deze
instantie, gevestigd in de Tieltsesteenweg 229 te 9900 Eeklo.

Artikel 5 van het decreet van 30juni1993 inzake de bescherming van het archeologisch patrimonium
bepaalt dat voor alle vergunningsaanvragen, ingediend overeenkomstig artikel 4.7.1 §1, 2° van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de vergunningverlenende overheid verplicht is binnen dertig dagen
na ontvangst van het dossier advies in te winnen bij het agentschap Onroerend Erfgoed.
Het Agentschap Onroerend Erfgoed stelt op 19/12/2013 geen bezwaar te hebben tegen de werken,
onverminderd de vondstmeldingsplicht.

Het Directoraat-Generaal Luchtvaart heeft op 08/01/20 14 een gunstig advies onder voorbehoud
uitgebracht.
In het advies wordt gesteld dat er geen bezwaar is tegen de geplande werken voor zover de maximale
tiphoogte van 180 m AGL (boven het natuurlijk grondniveau) niet wordt overschreden. Er dient dag- en
nachtbebakening te worden aangebracht. Verder dienen de in het advies aangehaalde
veiligheidsvoorschriften strikt te worden nageleefd.

De Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Oost-Vlaanderen heeft op 06/01/2014 een gunstig advies
onder voorbehoud verleend.
In het advies wordt gesteld dat de breedte van de toegangsweg beperkt dient te worden tot maximaal 4

m. De tijdelijke werkzone dient na de oprichting te worden verwijderd en terug te worden afgewerkt met
een goede laag grond zodanig dat normaal landbouwkundig gebruik terug mogelijk is. De
toegankelijkheid van de aanpalende landbouwgebruiksgronden dient zoveel mogelijk verzekerd te blijven,
eventuele cultuurschade dient billijk te worden vergoed.

Het standpunt van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar:
De afmetingen van de verharde zones worden steeds tot het minimum beperkt. De breedte
van de toegangswegen bedraagt, zoals aangeduid op de plannen, 4,5 meter. Dit is de
noodzakelijke breedte om de locatie van de windturbine met uitzonderlijke transporten
(vrachtwagens van om en bij 60 meter) veilig te kunnen bereiken. Zeker op de plaatsen waar
er draaimanoeuvres dienen uitgevoerd te worden, is deze breedte strikt noodzakelijk.

Bijkomend werd er in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de bestaande
perceelstructuur. Zo werden toegangswegen, werkplatforms, werfzones e.d. ingeplant
langsheen perceelsgrenzen. Bij windturbine 3 was het omwille van onder meer de
aanwezigheid van grachten en de minimale afmetingen van de opstalvrije opbouwzone voor

vervolg van 8.0014300214176.2
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de windturbine echter niet altijd mogelijk om de perceelsgrenzen te volgen.

De gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar neemt, gezien de hierboven vermelde motivatie, de
voorwaarde betreffende de breedte van de toegangsweg niet op in de stedenbouwkundige vergunning.

Fluxys NV bracht op 12/12/2013 een gunstig advies onder voorbehoud uit.
In het advies wordt gesteld dat in betrokken projectzone, kruisend met de E34 en de Stoepestraat

(luchtbaken S50) aardgasvervoerinstallaties aanwezig zijn. De erfdienstbaarheid en specifieke
veiligheidsmaatregelen zoals vermeld in het advies dienen te worden nageleefd.

Air Products gaf op 18/12/2013 een ongunstig advies.
In het adVies wordt gesteld dat windturbine WT N3 op een te korte afstand (82,5 meter) van de

zuurstofleiding van Air Products zal geplaatst worden.
Air Products is lid van de sectorfederatie Fetrapi. Op dit moment zijn er onderhandelingen tussen de
sectorfederatie en het departement leefmilieu, natuur en energie voor het aanpassen van de maximale
afstand tussen de pijpleidingen en windturbines. Dit is voornamelijk toegespitst op de gaspijpleidingen
van Fluxys maar Air Products schaart zich echter achter dit algemeen sectorstandpunt. Zolang er geen
vergelijk komt betreffende deze afstand blijft Air Products vasthouden aan de tiphoogte van 180 m, dan
wel aan de tiphoogte min 1/3 van de wieklengte, zoals reeds in andere projecten werd aanvaard, als
tussenafstand tussen de pijpleiding en de turbines. Gezien de afstand van de windturbine, de
Stoepestraat en de bewoning is het onmogelijk de turbine meer naar het westen te verplaatsen. Air
products is echter bereid om de leiding te verplaatsen zodat voldaan wordt aan deze tussenafstand.

De aanvragers gaan principieel akkoord deze kosten te dragen onder volgende voorwaarden:
1) Indien een vergelijk komt tussen de sectorfederatie Fetrapi en het departement leefmilieu, natuur en
energie over een kortere tussenafstand, dan kan door Storm/Eneco voldaan worden aan deze kortere
afstand, en hoeft de betrokken leiding niet of beperkt omgelegd te worden.
2) Indien Air products zich akkoord verklaart dat een bijdrage van minder dan 10 % aan de generieke
faalfrequentie van de ondergrondse leiding, zoals vastgelegd door de Dienst Veiligheidsrapportage van
LNE & afdeling Milieuvergunningen, niet significant is en aanvaardbaar is, dan hoeft de betrokken leiding
niet omgelegd te worden.
In casu voldoet windturbine 3 met een toename van 6,83%, zoals blijkt uit de veiligheidsstudie van SGS,
die is bijgevoegd in het aanvraagdossier voor de stedenbouwkundige vergunning aan deze voorwaarde.

De Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, (Dienst Ruimte, Dienst Ruimtelijke Planning) heeft op
10/01/2014 een ongunstig advies verleend.
In het advies wordt gesteld dat het niet duidelijk is hoe voorliggend project zich verhoudt tot de maximale

invulling van de potentiële zoeklocatie. Zo is niet onderzocht hoeveel turbines in het volledige gebied
kunnen worden geplaatst en is het ook niet duidelijk of voorliggende aanvraag een maximale benutting
van de zone niet hypothekeert. Dit is problematisch omdat in het PRS gesteld wordt dat het
windpotentieel maximaal moet worden ingevuld. Omdat er geen afstemming gebeurd is met de andere
projectontwikkelaars in het gebied en omdat het voorliggende project niet in samenhang werd bekeken
met de ontwikkelingen in Rieme Noord, kan geen gunstig advies worden gegeven. Het is tevens
aangewezen om voor dit project maatregelen te nemen met betrekking tot de herverdeling van lusten en
lasten van windturbineprojecten. Hiervoor wordt verwezen naar de Provincieraadsbeslissing van
24/04/2013 waarin wordt gesteld dat een herverdeling van lusten en lasten een grotere participatie van
de lokale gemeenschap rondom de projectzones een noodzakelijke voorwaarde is voor de realisatie op
het terrein. Concreet wordt gevraagd dat projectontwikkelaars aan de outputzijde een bijdrage doen in
fondsen voor landschapsopbouw en acties rondom hernieuwbare energie/rationeel energiegebruik. Aan
de inputzijde vraagt men een rechtstreekse verankering voor de lokale gemeenschap, volgens een
getrapt systeem waarbij tot 20 % van de turbines worden voorbehouden voor de lokale overheid.

Het standpunt van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar:
Ter voorbereiding van de lopende vergunningsaanvraag werd de betrokken zone uitvoerig onderzocht en

vervolg van 8.0014300214176.2
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werden allerhande restricties in kaart gebracht, dit wordt in de lokalisatienota uitgebreid toegelicht.
De samenwerking tussen Storm en Eneco getuigt van afstemming tussen verscheidene
projectontwikkelaars die actief zijn in deze zone. Bijkomend is er tussen de beide aanvragers
overleg geweest met EDF, de projectontwikkelaar die actief is in de zone Rieme Noord. Bij
het inplanten van windturbines in beide projecten werd rekening gehouden met mogelijke
interferentie en cumulatieve effecten.

Storm en Eneco zijn voorstanders van een herverdeling van de lusten en lasten van een
windturbineproject. Storm en Eneöo voorzien dan ook uitgebreide participatiemogelijkheden
(via een coöperatieve) voor de omwonenden van het windpark.
Bijkomend dient te worden opgemerkt dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag zowel de
provinciale milieudeskundige als de provinciale milieuvergunningscommissie een voorwaardelijk gunstig
advies hebben uitgebracht.
Bijgevolg wordt het ongunstig advies van de Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Ruimte, Dienst
Ruimtelijke Planning niet gevolgd.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04/02/20 14 een ongunstig advies geformuleerd
- Het planningsproces inzake windturbines voor de zoekzone Gentse Kanaalzone is nog niet

volledig uitgewerkt.
— In dit stadium is er nog geen zicht op hoeveel turbines in het volledige plangebied

kunnen worden geplaatst en hoe deze aanvraag zich verhoudt tot een maximale invulling van
het plangebied

— Er dient vooraf een volledige visie te worden uitgewerkt voor het volledige gebied
vooraleer er individuele initiatieven worden in overweging genomen.

Verwijzing naar Provincieraadsbeslissing 24,04.2013: herverdeling van de lusten en
lasten en grotere participatie van de lokale gemeenschap rondom projectzones is noodzakelijk
om lokale draagvlak windenergie te stimuleren + te versterken.

Het standpunt van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar:
Vermits de argumentatie aansluit bij hetgeen door de dienst Ruimtelijke Planning van de Provincie werd
geadviseerd, wordt verwezen naar de beoordeling daarvan hiervoor.

Verder wordt tevens vastgesteld dat het College van Burgemeester en Schepenen van Assenede een
voorwaardelijk gunstig advies heeft uitgebracht op 04/02/2014 in het kader van de
milieuverg u nn ingsaanvraag.

Gezien de hierboven vermelde motivatie wordt het ongunstig advies van het college van burgemeester
en schepenen niet gevolgd.

HET OPENBAAR ONDERZOEK
In toepassing van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening en het besluit van de Vlaamse regering van 5
mei 2000, en latere wijzigingen, betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot
stedenbouwkundige vergunning en verkavelingaanvragen, is de aanvraag onderworpen aan een
openbaar onderzoek.

De aanvraag is verzonden naar de gemeente ASSEN EDE voor de organisatie van het openbaar
onderzoek. Het vond plaats van 11/12/2013 tot 09/01/2014. Er werden 413 bezwaren ingediend. De
bezwaren handelen over:

— Geluidshinder en bijhorende gezondheidsrisico’s
— Slagschaduw, afwijking van de Vlaremnormen
— Concurrentie met andere, reeds aanwezige groene energie
— Veiligheid : gevaar voor ijsafworp
— Bundelingsprincipe: betere inplanting in Rieme-Noord bij de grootschalige

bedrijventerreinen
— Hygiënisch ruimtegebruik: betere inplanting in Gents Havengebied gezien daar reeds

vervolg van 8.0014300214176,2
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storende elementen aanwezig zijn
Waardevermindering van de eigendom
Asociaal karakter van een windturbineproject: fikse vergoedingen voor de

grondeigenaars maar alle hinder voor de omwonenden
Vraag tot meetcampagne achtergrondgeluid

3 individuele bezwaren:
1. De woning van bezwaarindiener staat op minder dan 300 m van één van de windturbines. Vrees

voor slagschaduw, geluidsoverlast en waardevermindering eigendom.
2. Woning op minder dan 400 m van één van de windturbines. Vrees voor hinder slagschaduw,

geluidsoverlast en waardevermindering eigendom.
3. Bezwaarindiener pacht 2 percelen van het OCMW-Gent, waarop één van de windturbines zal

worden ingeplant. Bezwaarindiener stelt dat hij zijn terrein niet efficiënt meer zal kunnen
bewerken en veel ruimte verliest, wat nefast is voor zijn inkomsten.

Petitie: Vrees voor hinder van slagschaduw en geluidsoverlast.

Na onderzoek van de bezwaren en opmerkingen worden volgende standpunten hieromtrent ingenomen:

Geluidshinder en biihorende gezondheidsrisico’s
Er werd een geluidsstudie uitgevoerd in het kader van voorliggende aanvraag. Voor de
dagperiode zijn er geen beperkingen nodig voor de werking van de geplande windturbines. In
alle omstandigheden (maximale werking van de turbine en meting) wordt verwacht dat het
specifiek geluid van de turbines onder de richtwaarde zal liggen voor de dagperiode op de
omliggende beoordelingspunten

Voor de avond- en nachtperiode zijn volgende reducties nodig om te voldoen aan de
richtwaarden voor de avond- en nachtperiode en dit op alle beoordelingspunten. De turbines
van het type Repower 3,2 M 114 dienen gereduceerd te worden

WT 1: max. 103 dB(A)
WT2:max. 104 dB(A)
WT 3: max. 102 dB(A)

Slagschaduw
Het college stelt dat er voor 34 woningen en 13 bedrijven de normen inzake de slagschaduw
zullen worden overschreden.

Voor een aantal slagschaduwgevoelige objecten dient slagschaduwreductie te worden
toegepast om te voldoen aan de Vlaremnorm.
De aanvragers Storm en Eneco verbinden zich ertoe een stilstandregeling te voorzien op de
geplande windturbines, waardoor deze automatisch, indien nodig , kunnen worden stilgelegd
om de normen te respecteren.
De windturbines zullen dus ten allen tijde aan de normen voor slagschaduw kunnen voldoen.

Concurrentie met andere, reeds aanwezige groene energie
De voorziene windturbines vormen geen concurrentie voor de reeds aanwezige groene
energie, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen op daken van woningen. Op een totaal van 8760
uren in één jaar, waarvan de helft lichturen (4380u) zijn, wordt per slagschaduwgevoelig
object een norm opgelegd van maximaal van 8u/jaar en 30 min/dag. Dit betekent dat er
slechts een miniem percentage op jaarbasis slagschaduw op de zonnepanelen veroorzaakt
kan worden. Dit gecombineerd met het feit dat slagschaduw in openlucht diffuser is dan
binnenin een woning, verwachten Storm en Eneco dat een mogelijke vermindering in de
elektriciteitsproductie zeer minimaal of zelfs nihil zal zijn.

Veiligheid : gevaar voor ilsafworp
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Het college stelt dat in de milieuvergunning dient te worden opgenomen dat de windturbines
moeten worden uitgerust met een ijsdetector die de turbine uitschakelt van zodra ijsvorming
wordt vastgesteld.

Er werd een veiligheidsnota opgemaakt. Uit de risico-afstanden en de voorziene locatie van de
geplande windturbines kan besloten worden dat de meeste weerhouden schadereceptoren
niet gelegen zijn binnen de respectievelijke risicoafstand.
Met betrekking tot de ondergrondse leidingen kan besloten worden dat er een ondergrondse
leiding van Air Products gesitueerd is binnen de bijhorende risicoafstand van windturbine WT
N3. Bijgevolg werden de risicoberekeningen uitgevoerd om na te gaan of de risico’s
aangaande de ondergrondse leidingen aanvaardbaar worden geacht of niet.
De bijdrage van het falen van de beschouwde windturbine WT N3 aan de faalfrequentie van
de ondergrondse leiding bedraagt steeds minder dan 10 % (en maximum 6,83 %), zodat het
risico op domino-effecten tengevolge van de inplanting van de windturbines aanvaardbaar kan
worden geacht.

- Bundelingsprincipe: betere inplanting in Rieme-Noord bü de grootschalige bedriiventerreinen
De voorziene windturbines worden ruimtelijk geconcentreerd aan de rand van het havengebied
Gent en worden gebundeld met de E34 en de KMO-zone ten noorden van de E34. Bijkomend is
de provincie gestart met de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan BEK
Assenede-Zelzate voor de zone net ten noorden van de E34. Bijgevolg kan geconcludeerd
worden dat de gekozen locatie voldoet aan de omzendbrief. Ook het college van Burgemeester
en Schepenen bevestigt dit standpunt in het door hen uitgebrachte advies, in kader van de
milieuvergunningsaanvraag, waarin men vermeldt dat de locatiekeuze past binnen de gewenste
ruimtelijke structuur van de omgeving.

- Hygiënisch ruimtegebruik: betere inplanting in Gents Havengebied gezien daar reeds storende
elementen aanwezig zijn
De voorziene locatie is gelegen binnen zoekzone Gentse Kanaalzone die door de provincie
geselecteerd werd inzake het planningsproces voor windturbines. Bovendien wordt de
onmiddellijke omgeving reeds verstoord door de aanwezige E34 en de KMO-zone ten noorden
van de E34. Ook de R4 heeft een verstorende factor op het landschap. Er kan vastgesteld
worden dat de omgeving intens geïndustrialiseerd is, wat in de toekomst zelfs nog zal
versterken door de verwezenlijking van het bijzonder economisch knooppunt.

— Waardevermindering van de eigendom
Dit is geen stedenbouwkundig relevant bezwaar, bijgevolg is dit bezwaar ongegrond.

Bezwaarindiener stelt dat hij zijn terrein niet efficiënt meer zal kunnen bewerken en veel ruimte
verliest, wat nefast is voor zijn inkomsten
Op bewust perceel zal winturbine 2 worden ingeplant. Voorafgaand aan het hoger vermelde
bezwaarschrift werden de aanvragers reeds gecontacteerd door de bezwaarindiener. Naar
aanleiding van dit overleg werd het aan te leggen werkvlak bij windturbine 2 en de breedte van
de toegangsweg aangepast.

— Asociaal karakter van een windturbineproject: fikse vergoedingen voor de grondeigenaars
maar alle hinder voor de omwonenden

Dit bezwaar heeft geen stedenbouwkundige relevantie, bijgevolg is dit ongegrond.

- Vraag tot meetcampagne achtergrondgeluid
De noodzakelijkheid van het uitvoeren van en meetcampagne achtergrondgeluid dient te
worden afgewogen binnen het milieuaanvraagdossier. Dit is immers van milieu-technische en
niet van stedenbouwkundige aard.
Zie Localisatienota: deel ‘Geluid’, waarin duidelijk wordt omschreven welke metingen er in het
kader van voorliggende aanvraag werden uitgevoerd.

De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar beschouwt de hoger vermelde bezwaren grotendeels als
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ongegrond, aan de gegronde bezwaren (geluid, slagschaduw, risico veiligheid) kan tegemoet gekomen
worden door het opleggen van passende voorwaarden.

HISTORIEK
8.00/43002/4176.1 : 11/06/2010: weigering stedenbouwkundige vergunning voor de inplanting van 3
windturbines n.a.v. het ongunstig advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed i.v.m. de ruimtelijke
inpassing t.o.v. de N49. In het advies werd gesteld dat de E49 vrij onopvallend in het landschap aanwezig
is en dat het plaatsen van de windmolens de lijn veel meer zal accentueren.
8.00/43002/4308.3: 02/08/2013 : stedenbouwkundige vergunning voör het bouwen van een windpark
bestaande uit 6 windturbines parallel met de E34/N49.

BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING EN DE AANVRAAG
De windturbines zullen een maximale tiphoogte van 180 m, en een rotordiameter van maximaal 114 m
krijgen, met een maximaal vermogen van 3500 kW per turbine.
Type traagdraaiende turbines, standaard voorzien van een anti-reflectiecoating om lichtschittering zoveel
mogelijk te vermijden.

De windturbines zullen parallel aan de gewestweg E34/N49 worden ingeplant, in de nabijheid van de
bedrijventerreinen Akmo en Rieme Noord (in ontwikkeling). De locatie valt binnen de zoekzone Gentse
Kanaalzone.

De aanvraag voorziet eveneens in het bouwen van bijhorende elektriciteitscabines, inbuizen van grachten
en waterlopen, het aanleggen van infiltratiegrachten en bijhorend kabeltracé. De 4 op te richten
middenspanningscabines hebben afmetingen van 8,00 m bij 3,30 m en een hoogte van 3,54 m.
Voor het aanleggen van de toegangswegen zullen op een beperkt aantal plaatsen de bestaande grachten
en waterlopen ingebuisd moeten worden. Deze werken zijn nodig om een voldoende brede en
stabiliteitstechnisch verantwoorde doorgang voor de noodzakelijke transporten te kunnen realiseren. De
locaties van de in te buizen grachten en waterlopen zijn aangeduid op de bijgevoegde plannen.

WATERTOETS
Overeenkomstig artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het integraal
waterbeleid dient de aanvraag onderworpen te worden aan de watertoets. Het Besluit van de Vlaamse
Regering van 20juli 2006 (BS 31/10/2006) en latere wijzigingen stelt nadere regels vast voor de
toepassing van de watertoets. De aanvraag werd getoetst aan het watersysteem, aan de doelstellingen
van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid, en aan de bindende bepalingen van het
bekkenbeheerplan.

De geplande windturbines en de voorziene werken aan de waterloop zijn volgens de
overstromingskaarten niet gelegen binnen een overstromingsgevoelig gebied, noch binnen een recent
overstroomd gebied.
Om de waterhuishouding van de omgeving maximaal te behouden, wordt er rond de funderingen van de
windturbines een drainagekoffer voorzien om het regenwater op te vangen en te bufferen totdat het kan
infiltreren.

Voorliggend project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in overstromingsgevoelig gebied, zodat in
alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

MER-screeninq
Het voorgelegde project valt onder het toepassingsgebied van bijlage III van het project-m.e.r.-besluit
(Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van
projecten onderworpen aan milieueffectrapportage). In de project-m.e.r.-screeningsnota die bij het
dossier werd gevoegd, wordt aangetoond dat de milieueffecten van het voorgenomen project niet van die
aard zijn dat zij als aanzienlijk beschouwd moeten worden. De opmaak van een project-MER kan dus
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redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens bevatten over aanzienlijke milieueffecten. Derhalve
is de opmaak van een project-MER niet nodig.

NORMEN EN PERCENTAGES BETREFFENDE DE VERWEZENLIJKING VAN EEN SOCIAAL OF
BESCHEIDEN WOONAAN BOD
“

BEOORDELING VAN DE GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING
Deze beoordeling — als uitvoering van art. 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening gericht op
een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met oog voor de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het
leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen - houdt rekening met de criteria
als uitvoering van art. 4.3.1. van de codex.

De aanvraag betreft de bouw van 3 windturbines en hun aanhorigheden langsheen de E34/N49 in
Assenede.

De aanvraag is gelegen in agrarisch gebied. Windturbines kunnen niet beschouwd worden als landbouw
in de ruime zin. Bijgevolg is de aanvraag in strijd met de gebiedsbestemming.

Conform de bepalingen van artikel 4.4.9. VCRO kan het vergunningverlenende bestuursorgaan bij het
verlenen van een stedenbouwkundige vergunning in een gebied dat sorteert onder de voorschriften van
het gewestplan afwijken van de bestemmingsvoorschriften, indien het aangevraagde kan worden vergund
op grond van de voor de vergelijkbare categorie of subcategorie van gebiedsaanduiding bepaalde
standaardtypebepalingen, vermeld in de bijlage bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 april
2008 tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke
uitvoeringsplannen. Overwegende dat de vergelijkbare categorie van gebiedsaanduiding agrarisch
gebied ‘landbouw” is, is het mogelijk om windturbines en windturbineparken, alsook andere installaties
voor de productie van (hernieuwbare) energie of energierecuperatie aan te brengen.

Artikel 4.4.9 is geen vrijgeleide om windturbines te vergunnen in agrarisch gebied. De beoordeling van de
goede ruimtelijke ordening is een randvoorwaarde. Hét toetsingskader voor windturbines betreft
de omzendbrief EME/2006/01 -RO/2006102 “Afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van
windturbines”.
De ruimtelijke en landschappelijke aspecten uit dit atwegingskader geven duidelijk aan dat windturbines
prioritair worden ingeplant in industriegebieden en havengebieden, bij kernen of aansluitend bij
lijninfrastructuren die een zekere landschappelijke impact vertonen (zoals autosnelwegen).
In huidige aanvraag zijn de 3 windmolens gekoppeld aan de E34/N49 (afstand circa 200 m van de
wegrand) en sluiten zij aan bij de lijnopstelling van de 6 reeds vergunde windturbines ten westen van het
gevraagde project (zie historiek).

De N49/E34 is een grootschalige lijninfrastructuur die op deze locatie een quasi autosnelweg is met 2 x 2
gescheiden rijstroken met pechstrook en met (vanaf het kruispunt met de Stoepestraat naar het westen)
evenwijdig lopende op korte afstand aan beide zijden gelegen lokale wegen. Deze lijninfrastructuur zal
tevens, bij uitbreiding naar het statuut van autosnelweg, waarbij op heden al werk wordt gemaakt van het
uitschakelen van kruispunten en het vervangen ervan door bruggen, een nog grotere ruimtelijk-
landschappelijke en visuele impact op het landschap hebben. Zeer concreet kan gesteld worden dat de
gelijkgrondse kruising ter hoogte van de Stoepestraat op korte termijn zal vervangen worden door een
overbrugging van de N49!E34 (zie ook het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer m.b.t.
voorliggende aanvraag). De N49/E34 is een opvallende baan die een breedte heeft van 30m (analoog als
de breedte van de E40), en met de lokale wegenis erbij een totale breedte heeft van 55m.
Overigens wordt de omgeving net ten oosten van het project gekenmerkt door de harde infrastructuur van
het klaverblad E34/R4 met ten noorden een woonkern van Zelzate en ten zuiden de ‘monumentale’
gipsberg die het gebied domineert. Ten noorden van windturbine 3 bevindt zich een KMO-zone die op
korte termijn nog verder ontwikkeld zal worden.
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Bijgevolg kan op deze locatie niet gesproken worden van een onaangetaste open ruimte. De N49/E34
heeft op deze locatie dezelfde ruimtelijke impact als in Eeklo en Maldegem, waar reeds diverse
windturbines, gebundeld aan deze weg, gebouwd werden.

Het westelijk deel van het project, gelegen in het Meetjesland, wordt gekenmerkt door vlak landbouwland
met weinig uitgesproken microreliëf, nauwelijks onderbroken door aaneei~gesloten bossen of andere
groenstructuren en afwisselend verre en soms weidse uitzichten. Het feit dat het Meetjesland vandaag
zeer open is, is te wijten aan de landschappelijke structuur die wordt gekenmerkt door voornamelijk
akker- en weilanden en het feit dat de landschapselementen die aanwezig zijn weinig belemmering
vormen voor de zichtbaarheid van de N49.
De N49 vormt als het ware de visuele scheiding tussen de hoger gelegen dekzandrug (in het zuiden) en
het polderlandschap (in het noorden).
De expresweg vormt ook een fysieke scheiding door zijn hoger gelegen positie ten aanzien van het
maaiveld. Het profiel van de expresweg is gelegen op een berm van 1 ,5m tot 1 ,75m boven het
oorspronkelijke maaiveld, en vormt hierdoor een duidelijke lijn in het landschap. Bovendien wordt de N49,
door de immer aanwezige verlichtingspalen, de intensiteit van het (vracht) verkeer, de betonnen
stootbanden en het grazige talud gemiddeld van op grote afstand waargenomen in het open landschap.
De N49 heeft op heden een duidelijke visuele rol in het landschap, er kan bijgevolg niet gesteld worden
dat dit een onopvallende weg is in een klein agrarisch landschap.
Er kan dan ook besloten worden dat de inplanting van windturbines, nauw aansluitend bij de E34/N49 te
Assenede, geen significant negatieve impact teweeg brengt op het betrokken landschap; dit geldt des te
meer nu het project aansluit op een opstelling van 6 windturbines meer naar het westen, eveneens op het
grondgebied van Assenede.

De keuze van een windturbinetype kan een invloed hebben op de beleving in het landschap. Voor
betreffend project werd gekozen voor het traag draaiende type. Een laag toerental wordt als statiger en
minder storend ervaren dan een hoog toerental. De standaardkleur van de turbines is lichtgrijs. Tevens
zullen de windturbines voorzien zijn van een anti-reflectiecoating, wat de kans op flickering of
lichtschittering klein tot onbestaande maakt.

De oprichting van 3 windturbines wordt aanzien als cluster (lijnopstelling langs E34/N49). Langs de
E341N49 werden reeds eerder ten westen van de geplande windturbines, 6 windturbines vergund op
02/08/2013. Voorliggend project zal samen met deze 6 vergunde windturbines een verdere lijnvormige
opstelling vormen. Tevens worden ze ruimtelijk geconcentreerd aan de rand van het Zeehavengebied
Gent.

De projectlocaties worden aanzien als zijnde gekoppeld aan deze site en aan een bestaande
lijninfrastructuur en zorgen niet voor een verdere aantasting van de open ruimte in het buitengebied. Ze
zijn niet gelegen in een agrarisch landschappelijk waardevol gebied of in een gebied met specifieke
landschapswaarden op Vlaams niveau. Voorliggend project kan beschouwd worden als een logische
verdere invulling langs de E341N49, rekening houdend met het klaverblad en de bebouwing in de
omgeving.

De windturbines staan op voldoende afstand van de belangrijke nabijgelegen natuurgebieden.Het
dichtstbij gelegen natuurreservaat is het erkend natuurreservaat ‘Meetjeslandse Krekengebied’ op circa
4,550 km ten noorden van de inplantingsplaats. Het projectgebied en zijn directe omgeving zijn eerder
van beperkt belang voor vogels en vleermuizen.

In de nabijheid van de windturbines is geen ankerplaats, beschermd landschap of beschermd dorps- of
stadsgezicht gelegen. Enkel het beschermd monument ‘Rijschootstraat: vml. Goed Ter Looveren met
walgrachten en dreven in de onmiddellijke omgeving’ ligt op 480 m van windturbine 3. Dit monument ligt
evenwel nabij een sterk geïndustrialiseerd landschap (grenzend aan de autosnelwegen E34/N49 en R4,
ten zuiden van het bedrijventerrein Akmo, ten oosten van het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein
Rieme Noord met bijhorende windturbines).

Er zijn geen woningen van derden gelegen op minder dan 250 m van de turbines.
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De windturbines respecteren mits eventuele reducties de geluids- en slagschaduwnormen voor alle
woonzones en individuele woningen, zoals vooropgesteld door de Vlarem-regelgeving. De ontwikkelaar
dient de nodige maatregelen te treffen, zodat het project ten allen tijde voldoet aan deze sectorale
normen.

Naar aanleiding van het voorwaardelijk gunstig advies van het Agentschap Wegen en Verkeer werd een
aangepast plan opgemaakt. Op dit plan nr. Bi, gewijzigd dd.maart 2014, wordt de toegangsweg naar
windturbine 3 aangepast in functie van de realisatie van de geplande brug over de expresweg ter hoogte
van het kruispunt Stoepestraat. Het initiële plan werd slechts zeer licht gewijzigd : de geplande
toegangsweg werd zodanig verlegd dat:

1. de gracht die oorspronkelijk een tijdelijke inbuizing met diameter 400 en over een lengte van circa
21 m kreeg, nu via een tijdelijke betonbuis met diameter 400 over een lengte van 13 m zal
ingebuisd worden.

2. De waterloop die eerst tijdelijk werd ingebuisd met een diameter van 1000, over een lengte van
circa 10 m, zal nu worden ingebuisd in een betonbuis met diameter 400 over een lengte van 34
m.

Dit plan voldoet dus duidelijk aan de bepalingen van art.4.3.i., §1, 20 lid van de VCRO dat stelt dat de ter
beoordeling voorgelegde plannen beperkt kunnen worden aangepast betreffende kennelijk bijkomstige
zaken.

ALGEMENE CONCLUSIE
De aanvraag voor de oprichting van 3 windturbines met bijhorende elektriciteitscabines en
ontsluitingswegen is voor vergunning vatbaar mits het naleven van de in de adviezen vermelde
voorwaarden.

BIJGEVOLG WORDT OP 1 0 ~04~ ‘P1~HET VOLGENDE BESLIST:

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe
verplicht is

1° het college van burgemeester en schepenen en de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar per
beveiligde zending op de hoogte te brengen van het begin van de werkzaamheden of handelingen
waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die werkzaamheden of
handelingen:
2° hetaangepast plan in bijlage: plan nr. Bi, gewijzigd dd.maart20i4, m.b.t. detoegangsweg naarde
windturbine (WT3) te volgen:
3° de volgende voorwaarden na te leven (zie bijlagen):

- De voorwaarden vervat in het advies van de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
(Directie Leefmilieu, Dienst Integraal Waterbeleid)van 19/12/2013,

- De voorwaarden vervat in het advies van het agentschap Wegen en Verkeer -District Eeklo,
- De voorwaarden vervat in het advies van de Zwarte Sluispolder van 24/12/201 3,
- De voorwaarden vervat in het advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed van 19/12/2013,
- De voorwaarden vervat in het advies van het Directoraat-Generaal Luchtvaart van 08/01/2014,
- De voorwaarden vervat in het advies van de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Oost-

Vlaanderen van 06/01/20 14, behalve wat de voorwaarde omtrent de gevraagde beperking
voor de breedte van toegangsweg tot maximaal 4 m betreft,

- Devoorwaardenvervatin het advies van Fluxys NV van 12/12/2013,
- De nodige maatregelen dienen genomen te worden, zodat in alle omstandigheden wordt voldaan

aan de toepasselijke Vlaremnormen onder meer met betrekking tot geluid en slagschaduw.

Het voorwaardelijk gunstig advies van de Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Leefmilieu, Dienst Integraal
Waterbeleid, van 19/12/2013 geldt als machtiging voor het uitvoeren van werken aan de waterloop: (zie
bijlage)
- het overwelven van de waterloop over max. 7 m:
- het realiseren van een tijdelijke overwelving over 10 m:
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- het kruisen van de waterloop met een kabel.

Door de Zwarte Sluispolder werd op 28/03/20 14 een machtiging onder opschortende voorwaarden
verleend voor het tijdelijk aanbrengen van een overwelving over een lengte van 34 strekkende meter,
(diameter 100 cm) in de bedding van deze waterloop nr. 8.210-2° categorie, tussen de percelen grond ten
kadaster bekend: gemeente Assenede, 1° afdeling (Assenede) sectie D, nrs.1208c en 1209d gelegen
aan de Stoepestraat te 9960 Assenede, met oog op de realisatie van een toegangsweg naar de geplande
windturbine (WT3).(zie bijlage).

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere
vergunningen of machtigingen, nodig als uitvoering van andere regelgevingen.

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:
1. het college van burgemeester en schepenen van ASSENEDE,
2. de Coördinator Erfgoedbeheer van onroerend erfgoed,
3. de Provincie Oost-Vlaanderen,
4. Interdepartementale Windwerkgroep,
5. Het Agentschap Wegen en Verkeer - District Eeklo,
6. Het Directoraat-Generaal Luchtvaart,
7. De Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Oost-Vlaanderen,
8. Elia Asset N.V.,
9. Fluxys NV.,
10. Air Products,
11. Zwarte Sluispolder t 0 ‘O~ 2fl14

Te GENT

De gewestelijke stedenbo kundige ambtenaar,

ir. Marc dou
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Belangrijke bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Geldigheidsduur van de stedenbouwkundige vergunning

Art. 4.6.1. Een stedenbouwkundige vergunning geldt voor een onbepaalde duur, behoudens indien uitdrukkelijk
anders vermeld.

Art. 4.6.2. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de
volgende gevallen:
10 de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de

vergunning in laatste administratieve aanleg gestart;
20 de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;
3° de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van
de stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, behoudens indien de
vergunde handelingen in strijd zijn met een véôr de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk
uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschade desalniettemin behouden.

Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende
fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase.
Voor de tweede en volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de
aanvangsdatum van de betrokken fase.

§2. Onverminderd §1 vervalt een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur waaraan een sociale last,
vermeld in artikel 4.1.16 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, is verbonden,
van rechtswege indien de sociale last uitgevoerd wordt in natura en de werken niet zijn voltooid binnen de
vijfjarentermijn, vermeld in artikel 4.1.20, §1, eerste lid, 2°, van voormeld decreet.

§3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet
afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na sloping van
de niet afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de
bouwfysische vereisten.

Art. 4.6.3. De Vlaamse Regering kan nadere regelen bepalen op het vlak van de stedenbouwkundige vergunningen
voor een bepaalde duur, in het bijzonder de minimale en maximale geldigheidsduur ervan.

Openbaarheid van de vergunning

Art. 4.7.26. §4. Ten aanzien van ontvankelijke vergunningsaanvragen wordt verder gehandeld overeenkomstig de
hiernavolgende regelen:
10 (...)

6° een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De
aanvrager brengt de gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De
gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan door de
aanvrager binnen een termijn van tien dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van een afschrift
van de uitdrukkelijke beslissing tot verlening van de vergunning. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de
inhoud als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen;

7° de gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld
in artikel 4.7.21, §2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.

Van een vergunning, afgegeven binnen de bijzondere procedure, mag gebruik worden gemaakt vanaf de
zesendertigste dag na de dag van aanplakking. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, §2.

§5. De Vlaamse Regering kan nadere formele en procedurele regelen bepalen voor de toepassing van dit artikel.
Verhouding met de milieuvergunning en de milieumelding

Art. 4.5.1. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting waarvoor een milieuvergunning vereist is,
wordt voor de toepassing van artikel 5, §2, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning
beschouwd als:
1° definitief verleend: vanaf de datum waarop van de stedenbouwkundige vergunning gebruik kan worden

gemaakt overeenkomstig artikel 4.7.19, §3, artikel 4.7.23, §5, dan wel artikel 4.7.26, §4, tweede lid;
2° definitief geweigerd: vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de

stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.
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§2. Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die
onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wordt
geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5, §1, van het decreet van
28juni1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

In het geval, vermeld in het eerste lid, gaat de termijn van twee jaar, bepaald in artikel 4.6.2, §1, eerste lid, 10, pas in
op de dag dat de milieuvergunning definitief wordt verleend, respectievelijk de melding is gebeurd.

Wordt de milieuvergunning evenwel definitief geweigerd in de zin van artikel 5, §1, van het decreet van 28 juni 1985
betreffende de milieuvergunning, dan vervalt de stedenbouwkundige vergunning van rechtswege. Het verval van de
stedenbouwkundige vergunning wordt door de instantie die de milieuvergunning heeft geweigerd onverwijld
meegedeeld aan de aanvrager en de overheid die de stedenbouwkundige vergunning heeft verleend.

Beroepsmogelijkheden

Art. 4.8.1. Er wordt een Raad voor vergunningsbetwistingen opgericht, hierna de Raad te noemen.

De Vlaamse Regering bepaalt de zetel van de Raad.

Art. 4.8.2. De Raad doet als administratief rechtscollege, bij wijze van arresten, uitspraak over de beroepen die
worden ingesteld tot vernietiging van:
10 vergunningsbeslissingen, zijnde uitdrukkelijke of stilzwijgende bestuurlijke beslissingen, genomen in laatste

administratieve aanleg, betreffende het afgeven of weigeren van een vergunning;
2° valideringsbeslissingen, zijnde bestuurlijke beslissingen houdende de validering of de weigering tot

validering van een as-builtattest;
30 registratiebeslissingen, zijnde bestuurlijke beslissingen waarbij een constructie als “vergund geacht” wordt

opgenomen in het vergunningenregister of waarbij een dergelijke opname geweigerd wordt.

Art. 4.8.8. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze van toezending en uitwisseling van de processtukken.

Alle processtukken worden aan de Raad per beveiligde zending toegezonden, op straffe van niet-ontvankelijkheid.
De Raad verricht alle betekeningen, kennisgevingen en oproepingen per beveiligde zending. Deze zendingen mogen
echter bij gewone brief worden gedaan wanneer de ontvangst ervan geen termijn doet ingaan.
De Vlaamse Regering bepaalt de wijze van berekening van de termijnen, vermeld in hoofdstuk VIII.

Art. 4.8.11. §1. De beroepen bij de Raad kunnen door de volgende belanghebbenden worden ingesteld:
10 de aanvrager van de vergunning of van het as-builtattest, respectievelijk de persoon die beschikt over

zakelijke of persoonlijke rechten ten aanzien van een constructie die het voorwerp uitmaakt van een
registratiebeslissing, of die deze constructie feitelijk gebruikt;

2° de bij het dossier betrokken vergunningverlenende bestuursorganen;
3° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan

ondervinden als gevolg van de vergunnings-, validerings- of registratiebeslissing;
4° procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de

vergunnings-, validerings- of registratiebeslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over
een duurzame en effectieve werking overeenkomstig de statuten;

5° de leidend ambtenaar van het departement of, bij afwezigheid, diens gemachtigde voor vergunningen die
afgegeven zijn binnen de reguliere procedure, behalve in de gevallen, vermeld in artikel 4.7.19, §1, derde
lid;

6° de leidend ambtenaar of, bij afwezigheid, diens gemachtigde van het departement of agentschap waartoe
de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, respectievelijk artikel
4.7.26, §4, 2°, op voorwaarde dat die instantie tijdig advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies
werd verzocht.

De belanghebbende aan wie kan worden verweten dat hij een voor hem nadelige vergunningsbeslissing niet heeft
bestreden door middel van het daartoe openstaande georganiseerd administratief beroep bij de deputatie, wordt
geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om zich tot de Raad te wenden.

§2. De beroepen worden ingesteld binnen een vervaltermijn van vijfenveertig dagen, die ingaat als volgt:
1° wat betreft vergunningsbeslissingen:

a) hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is;
b) hetzij de dag na de startdatum van de aanplakking, in alle andere gevallen;
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20 wat betreft valideringsbeslissingen:
a) hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is;
b) hetzij de dag na de opname in het vergunningenregister, in alle andere gevallen;

3° wat betreft registratiebeslissingen:
a) hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is;
b) hetzij de dag na de opname van de constructie in het vergunningenregister, in alle andere gevallen.

§3. De beroepen wörden ingesteld bij wijze van verzoekschrift.

De Vlaamse Regering bepaalt de vormvereisten waaraan het verzoekschrift moet beantwoorden. Zij bepaalt welke
stukken bij het verzoekschrift gevoegd moeten worden.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de
gemeente, bij de provincie, en ook bij het departement RWO. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw
dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U
hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Zoekadres

De teksten van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening evenals de diverse uitvoeringsbesluiten, zijn terug te vinden
op de website: www.ruimtelijkeordening.be.
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T-i-3236400711mailbox: sts.vlaanderen@elja.be F +323 640 07 59
1! www.elia.beVlaamse Overheid ~‘ ZONDEN 10 iN~ 201h

Ruimte Vlaanderen Oost-Vlaanderen
mevr. Agnès Van den Bogaert
Gebroeders Van Eyckstra~t 2-6
9000 GENT

Behandeld door: Kelly Vrielynck
Uw kenmerk: 8.00/43002/4176.2
Ons kenmerk:~~7î~7~T13-ï7ÇV/KvR Merksem, 09januari 2014

Inplanting van windturbines
Plaats van uitvoering~
Assenede: Gavergrachtstraat - Stoepestraat

Geachte mevrouw,

Naar aanleiding van uw schrijven van 13 december 2013, verklaren wij geen bezwaar te
hebben tegen de inplanting van 3 windturbines aangezien er zich geen hoogspanningslijnen
bevinden die onder het beheer vallen van Elia nv.

Hoogachtend,

~ Danny Vanderhaeghen
Contact Center and External Services Manager

INGEKOMEN

1 3 -0i~ 2014

Ruimte o-vi
Bijlagen: Geografisch overzichtsplan
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Provincie
Oost~Vflaarïidereîii

Voor ieder van ons

Departement van de Vlaamse Overheid
Ruimte Vlaanderen

Gebr. Van Eyckstraat 4-6
9000 GENT

G~’~e mevrouw
Geachte heer

~ooN~o~ ~4~6k

uw brief:
uw kenmerk:
ons kenmerk: M02/BA30/2013/03/225/AS
(A59037)
bijlagen : besluit
betreft: Assenede - bvba Storm 17 en nv

Eneco Wind Belgium - waterloop
nr. 8.210 van 2e categorie

inlichtingen : Anita Stevesyns
tel. :09-267 76 68
fax: 09-267 76 99
e-mail : anitastevesyns~oost-vlaanderen.be

Als bijlage wordt u het advies van de Deputatie toegestuurd inzake de
het stedenböuwkundige aanvraag van bvba Storm 17 en nv Enéco Wind
Belgium voor het bouwen van 3 windturbines op een perceel in de omgeving
van waterloop nr. 8.210 van 2e categorie te Assenede.

Indien de stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd, geldt dit
besluit tegelijk als machtiging voor het uitvoeren van werken aan de waterloop
(overwelven max. 7 m; tijdelijkè overwelven 10 m en kruisen met kabel).

Als bijlage vindt u ook 2 voor eensluidend verklaarde exemplaren van
de bij ons advies horende plannen. Indien met ons advies integraal rekening
wordt gehouden in de vergunning, gelieve u hiervan één exemplaar aan
de toegékende bouwvergunning, bestemd voor de aânvrager, te hechten.
Het andere exemplaar is bestemd voor uw dossier.

Graag ontvingen wij een kopie van de beslissing waarin een uitspraak
over de aanvraag wordt gedaan inclusief de bijhorende ondertekende
bouwplannen. Gelieve hierbij bovenstaande referte te vermelden.

provinciaâL administratief centrum Het Zuid
W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
tel. 09 267 70 00

www.oasl-vlaanderen.be
Open op afspraak
9-12 uur en 14-16 uur

Briefwisseling
Aan de deputatie van de
Provincie Oost-Vlaanderen

- ~“OMEN

~iJ13

Ruimi.~

directie Leefmilieu
dienst Integraal Waterbeleid

~

o.~,v1

Gent,



Provincîe

•Oost~VIaanderen
Voorîedervan ons

directie~Leefhiilieu
dienst Integraal Waterbeleid

iI1UI~ I11II1~ IIiII1~II~I LI
13G~’89~

Alexander Vercamer
Geert Versnick
Peter Hertog.
Jozef Dauwe
Hilde Bruggeman
Eddy Couckuyt

Albert De Smet,
provinciegriffier

dossiernummer:
, 1307892

zittingnummer~

termijn:

leden Provinciedecreet van 9 december 2005.

Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

Decreet van 1 8’juli 2003 inzake het Integraal Waterbeleicf.

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei
2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op
de ruimtelijke ordening.

Decreet van 23 maart 2012 tot wijziging van de wet van 5juli 1956 betreffende
de wateringen, van de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, van de wet
van 28 december 196.7 betreffende de onbevaarbare waterlopen wat betreft de
integratie van toestemmingen en machtigingen in de stedenbouwkundige
vergunningsverlening.

Koninklijk besluit van 30 januari 1958, houdende het algemeen politiereglement
van de polders en watëringen, inzonderheid artikel 1.

Besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de
adviesverlening inzake aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen
verkavelingsaanvragen.

Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststellihg van
een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffêrvoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater.

Besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere
regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van dë
adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor deadviesprocedure
bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003
betreffende het integraal waterbeleid.

vergadering van

~ ~ DEC. 2~13
aanwezig
Jan Briers,

gouverneur-voorzitter

1’ Besluit van de Deputatie
kenmerk
betreft

verslaggever

M02/BA3O/201 3/03-1 1/225/MDSfas
Vraag advies - Stedenbouwkundige aanvraag
Assenede - bvba Storm 17 en nv Èneco Wind Belgium -

waterloop nr. 8.210 van 2e categorie - bouwen van 3
windturbines
PeterHertog

1. Feitelijke en Juridische gronden

5632406208



2

Provinciaal reglement van 27 mei 1955 op de onb~vaarbare waterlopen
waarop de wet van 15 maart 1950 niet toepasselijk is.

Schrijven van 27 november 2013 van de Vlaamse Overheid, Ruimte
Vlaanderen waarbij advies wordt gevraagd inzake de stedenboüwkundige
aanvraag uitgaande van bvba Storm 17 en nv Eneco Wind Belgium voor het
bouwen van 3 windturbines .op gronden gelegen te Assenede,
GavergrachtstraatlStoepestraat

Deze adviesvraag omvat een advies met het oog op het machtigen van werken
in waterloop nr. 8.210, nl:
- hét overwelven van de waterloôp over max. 7 m;
- het realiseren van een tijdelijke overwelving over 10 m;
- het kruisen van de waterloop met een kabel.

2. Motivering

Waterloop nr. 8.210 is gerangschikt in 2~ catégorie en is gelegen binnen de
omschrijving van de Zwarte Sluispolder. De waterloop heeft er als wettige
afmetingen: bodembreedte: 1,25 m en diepte: 1,20 m.

De geplande werken aan de waterloop zijn volgens de overstromingskaarten
niet gelegen binnen, een overstromingsgevoelig gebied, noch binnen een
recent overstroomd gebied (toestand 21 maart 2011).

De overwelving van de waterloop wordt aangevraagd teneinde een overgang
te bekomen naar windmolen WT N3.
Volgens de verwijzing op het plan 2.3.1 zou de lengte van de overwelving 15 m
bedragen, terwijl de (getekende) lengtevan de overgang op het plan m
bedraagt. Gezien de breedte van de toegangsweg die over de overgang loopt
5 m is, dient de overwelving te worden beperkt tot 7 m.

De tijdelijke overwelving zal ca. 15 m stroomopwaarts de definitieve
o~?erwelving worden aangelegd. Na de realisatie van de windmolen en de
bijhorende omgevingswerken dient de tijdelijke overwelving te worden
uitgebroken. . .

De aanvraag is verenigbaar met de doelstellingen en beginselen voorzien in
artikel 5 en 6 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal
waterbeleid, voor zover wordt voldaan aan de voorwaârden van dit besluit.

‘3. Besluit

Artikel 1 ‘ ‘.

Indien de stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd, geldt dit besluit
tegelijk als maqhtiging voor het uitvoeren van werken aan de waterloop. De
machtiging tot: .

- het overwelven van de waterloop over max. 7 m;
- het realiseren van een tijdelijke overwelving over. 10 m;
- het kruisen van de waterloop met een kabel;

5632406208 .
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wordt dan verleend onder de volgende algemene en bijzondere voorwaarden:

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De aanvrager is er toe gehoudën de dienst Integraal Waterbeleid van het
provinciebestuur kénnis te geven van het aanvangén van de werken. Deze
kennisgeving zal minétens 15 dagen véér de uitvoering van de werken
gebeuren.

2. De aanvrager, de opvolgers of rechthebbenden zullen altijd de uitgevoerde
werken in goede staat moeten onderhouden.

• 3. Zij .zullen ziôh gedragen naar de huidige en toekomstige wetten alsook
naar al de maatregelen en schikkingen die het provinciebestuur in de
toekomst zou nuttig oordelen voor te schrijven zonder aanspraak te maken
op enige vergoeding.

• 4. Zij zullen verantwoordelijk blijven tegenover de. beheerder van de
waterloop en derde personen voor alle schade die deze werken zouden
veroorzaken.

5. Indien later om welke reden ook, geoordeeld wordt dat de plaats in haar
vorige staat moet worden hersteld en/of dat leidingen en andere installaties
moeten verplaatst of weggenomen worden, zullen de aanvrager, de
opvolgers of rechthebbenden ertoe gehouden zijn dit te doen op het eerste
verzoek van het provinciebestuur, zonder uit dien hoofde enige vergoeding
f schadeloosstelling te kunnen eisen.

6. Het bekomen van deze machtiging ontslaat de aanvrager er niet van
tevens in regel te zijn met andere wetgevingen.

7. Indien de bedding van de waterloop deels of geheel behoort tot het privé-
domein van derden, zal de aanvrager, vooraleer de werken uit te veren,
een akkoord hieromtrent treffen met bedoelde (mede)eigenaars.

8. Indien binnen het tijdsverioop van twee jaar na datum van dit besluit geen
gebruik werd gemaakt van de machtiging, zal deze als niet bestaande
beschouwd worden. •

9. De waterafvoer van de waterloop dient tijdens de uitvoering van de werken
steeds verzekerd te blijven. -

10. De machtiging tot overwelveri van de waterlbop houdt geen enkel recht in
om de aldus beschikbaar komende bedçling van de overwelfde waterloop
bij het privé-eigendom in te lijven.
Indien de aanvrager de vrijgekomen bedding in gebruik wenst te nemen
dient hij/zij contact ôp te nemen met de eigenaar van de waterloop.

BIJZONDERE VOORWAARDEN

1. De overwelving (max. 7 m) dient een doorlaatsectie van tenminste 1,20 m2
te hebben en zal op één van de volgende wijzen worden uitgevoerd:
a. onder de vorm van een brug met een plat brugdek dat rust op twee

voldoende stevige landhoéfden gebouwd buiten het gabarit van de
waterloop. Hetbrugdek mag niet lager komen te liggen dan het
aanpalend maaiveld.

b. met ronde betonbuizen voorzien van een uitwendige mofverbinding.
• • De verbindingen dienen te worden uitgevoerd met rubberen

dichtingsringen.
De buizen dienen BENOR gekeurd te zijn en zullen worden gelegd op
een bed van verdicht of gestabiliseerd zand.

• c. mét géprefabriceerde gewapende betonkokers geplaatst op een
• • betonfundering..

5632406208
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2. De verkrijg(st)er moet ervoor zorgen dat het sterktetype van de buizen,
kokers of brugdek voldoet aan de gebruiksbestemming van de
overwelving.

3. De as van de overwelving ial overeenstemmen met de as van de
waterloop.

4. Bij een overwelving met buizen of kokers zullen de vrije uiteinden van de
overwelving afgewerkt. worden met een kopmuur in vaste materialen
(baksteenmetselwerk, breuksteenmetselwerk, beton, ...) geplaatst op een
degelijke fundering.

5. Eventuele schade veroorzaakt aan de wandén van de waterloop dient
volgens de regels der kunst te worden hersteld. Indien nodig zal een
wandversterking worden geplaatst.

6. Er mag eentijdelijke overwelving van 15 m worden aangelegd in de
waterloop. Deze overwelving dient een dQorlaatsectie van tenminste
1,20 m2 te hebben: Na de realis~tie van de windmolen WT N3 en de
omgevingswerken moet de tijdelijke overwelving uitgebroken worden. De
waterloop dient er in zijn oorspronkelijke toestand te worden hersteld.

7. Waterloop nr. 8.210 mag gekruist worden met een leiding op de plaats
aangëduid op bijgaand planuittreksel.
De bovenkant van de lèiding dient minimum 1,00 m lager te liggen dan de
werkelijke, vaste bodëm van de waterloop.

8. De kruising zal geréaliseerd w rden door middel van een gestuurde boring.
De juiste plaats van de kruising dient te worden aangegeven door duidelijk
zichtbare,. bovengrondse merktekens.

Artikel 2 .

De voorwaarden vân dit besluit dienén o~enomen te worden in de
stedenbouwkundige vergunning, zoniet dient de aanvrager alsnog een aparte
machtiging te vragen.

Artikel 3

Een afschrift v~ïi dit besluit zal toêgestuurd worden aan de Vlaamse Overheid,
Rüimte Vlaahderén~. .

Gent, -

namens dé~D~p\utatie:

~de provinciegriffier,
Albert De Smet

5632406208



agentschap

Wegen en Verkeer

Aan district Eeklo
Agentschap R-O Vlaanderen Tieltsesteenweg 229

9900 EekloGebr. Van Eyckstraat 2-6
9000 GENT Tel. 09/218.77.40 - Fax 09/218.77.54

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
27/11/2013 ~8:QO/43oZJ2~M7~” 41 3/BIBAVI2OI 3/5 1

781

vragen naar! e-mall ‘ teiefoonnummer datum,
Katrien Van Der Heyden 09-218 7740 23/12/20 13
katrien.vanderheyden@mow Vlaanderen be

Betreft: Advies inzake de aanvraag tot bouwen

aanvrager: Storm 17 bvba
Eneco Wind Belgium nv
Katwilgweg 2
2050 ANTWERPEN

ligging van het perceel:
gewestweg Nr N49 - 0
vak : ANTWERPEN - ZELZATE - ASSENEDE (N448) - MALDEGEM -

KNOKKE (KNOKKE-HEIST)
gemeente: 9960 ASSENEDE
kadastrale gegevens : Afd. 1 Sectie D Nr.
1046,1047,1 048a, 1201 b,e,981 b,982b,983b,
straat: Gaverstraaf
tussen de kilometerpunten 42.050 - 43.300 / links

werkzaamheden: Bouw van 3 windturbines (op basis van aangepaste plannen van
13/12/2013)

Geadhte,

Hierbij stuur ik u het advies van mijn afdeling. Gelieve mij een afschrift van de
vergunning toe te sturen.

De vergunning kan verleend worden onder de hiernavolgende bijzondere
voorwaarden en de algemene voorwaarden (als bijlage):

www.vlaanderen.be
F3 pag. 1 413/BIBAV/201315781 13/12/2013



BIJZONDERE VOORWAARDEN

1. De reservatiestrook wordt voorzien voor werken van openbaar nut
of om deze werken te beschermen of in stand te houden. Op die
plaats aan de E34 wil de Administratie Wegen en Verkeer in de
toekomst nog ventwegen aanleggen of de bestaande uitbreiden. Er
worden ook nog bijkomende bruggen gepland over de E34, waarbij
er eveneens beroep zal gedaan worden op de reservatiestrook, Het
is dus van belang dat de geplande werken niet gehinderd worden.

2. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelt duidelijk dat er langs
hoofdwegen een bouw- en gebruiksvrije zone als erfdienstbaarheid
wordt opgelegd. Er wordt buiten de stedelijke gebieden en kernen
in het buitengebied een bouw- en gebruiksvrije zone als
erfdienstbaarheid opgelegd van 100 m.
Alle windmolens (inclusief fundering en loodrechte projectie dienen
buiten deze zone te vallen.

3. Bijkomend worden de middenspanningscabines buiten de 30 m
zone ingepland, vanaf de grens van het open L~aar domein.

4. Daar er handelingen worden uitgevoerd binnen de 30 m
bouwvrije strook (aanleg toegangsweg en het hiervoor lokaal
inbuizen van de gracht) dient de aanvrager een afwijking te
krijgen van de adminstrateur-generaal. Pas al~ dit positief is,
kan het advies (als de overige voorwaarden zijn voldaan)
omgezet worden in gunstig.

5. De toegangsweg voor WT N3 dient afgestemd met de
ontwerpplannen voor de aanleg van de brug Stoepestraat. De
aansluiting van de toegangsweg op de Stoepestraat vormt een
probleem en wordt daarom uitgesloten uit het advies.

6. Openbare waterlopen langs de E34 mogen in geen geval worden
ingebuisd zonder toelating van de administrateur-generaal.

7. De aanleg van alle kabels dient eveneens buiten de reservatiestrook
van 100 m te vallen, met uitzondering van de kabels tussen de
middenspanningscabine en de windmolen (zone tussen 30 en 100
m).

8. Binnen de 10 m vanaf de grens openbaar domein geldt een
absoluut bouwverbod.

www.vlaanderen, be
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BESLUIT:

Er wordt een VOORWAARDELIJK GUNSTIG advies verleend.

Ing. Katrien Van D~r Heyden
adjunct van de d r~cteur
districtschef beheer

www.vlaanderen. be
F3 pag. 3 413/B/BAV/2013/5781 13/12/2013



ALGEMENE VOORWAARDEN
1.- Voorbouwseis, erkers, portalen, trappen en andere uitstekende delen zijn toegelaten op voorwaarde dat...

a) ze ten hoogste slechts met ééh vierde van de breedte van de zone van achteruitbouw voorbij het vlak van de
voorgevel reiken en ze op een afstand van de aangrenzende eigéndommen blijven, gelijk aan de grootte van de
toegelaten uitsprong;

b) ze geen elementen bevatten die betrekking hebben op de structuur zelf van het gebouw, zoals hoofdleidingen
voor gas, elektriciteit, water, trapkasten, enz...

2.- Het eigendom wordt volgens de voorgeschreven rooilijn afgesloten.
Indien de afsluiting uit een lage muur bestaat, heeft deze muur een maximum hoogte van 0,75 m, waarop al dan
niet een hekwerk komt; de totale hoogte mag 2,25 m niet overschrijden. Boven 1,50 m moet de afsluiting meer open
dan gesloten delen vertonen.
Indien de afsluiting uit een groene haag bestaat, wordt deze geplant op 0,50 m achter de grens van het openbaar
domein. De haag mag niet meer dan 1,50 m stamhoogte hebben en moet jaarlijks vôör 15 april gesnoeid en tot
deze hoogte teruggebracht worden.
De hekken mogen bij het openen niet over het wegdomein draaien.
De afsluitingen aan de wegkruisingen en wegaansluitingen mogen het uitzicht niet benemen boven 0,75 m hoogte.

3.- In de ander 2.- par. 1 en 2 genoemde afsluitingen worden inritten toegelaten die grotere hoogteafmetingen mogen
hebben dan de in 2.- par. 1 en 2 vermelde. Deze inritten mogen in geen geval aangebracht worden tegenover de
aanwezige bomen van de-weg.

4.- In de zone zoals die volgt uit de toepassing van de teruggelegde rooilijn en in de zone van achteruitbouw zoals die
aangegeven is in de bijzondere Voorwaarden (5e), mogen geen gemetselde of betonnen beer- of vuilnisput, noch
afritten naar souterrains gemaakt worden. Septic tanks, drinkputten, slijk- en vetafscheidingen zijn eveneens
verboden. Het is verboden er gemene afsluitingen van meer dan 1,50 m hoogte op te richten. Brandstofreservoirs
worden toegelaten zonder gebruik van metselwerk.
In de eerste 2 mvan de zone van achteruitbouw vanaf de grens van het gewestdomein of van de eventuele rooilijn
zijn beplantingen toegelaten tot maximum 1,50 m hoogte of 0,75 m hoogte ter hoogte van de wegaansluitingen,
In het overige deel van de zone van achteruitbouw mogen de beplantingen niet hoger zijn dan bepaald in de
gemeentelijke verordeningen.

5.- Het peil der dorpels van de deuren, poorten of van het om het even welke toegai~g ten opzichte van het peil van het
voetpad of de uiterste rand van de verharding, wordt aangegeven in de bijzondere voorwaarden (1 °). Indien dit peil
niet gevolgd wordt, kan de eigenaar bij een eventuele wijziging van het lengteprofiel van de weg, geen aanspraak
maken op enige vergoeding voor aanpassing van deuren, poorten en andere toegangen.

6.- Er mogen geen inritten voor voertuigen worden aangelegd tegenover bestaande bomen van de weg.

7.- De afdekking van afsluitingsmuren moet zo ontworpen worden dat het daarop vallende water naar het privé-domein
afvloeit.

8.- De ontworpen werkzaamheden worden zo uitgevoerd dat ze de afwatering van de weg nooit hinderen.

9.- a) Matérialen of andere voorwerpen, die moeten dienen voor de ontworpen werkzaamheden, mogen op het trottoir
of de berm van de weg gestapeld worden overeenkomstig de voorschriften van de gemeenteverordening.
b) Bij ontstentenis van een gemeenteverordening moet de opslagplaats zich beperken tot de breedte van het eigen
dom, met een in de bijzondere voorwaarden te bepalen maximumdiepte (40)~ Die opslagplaats moet op minstens
1,50 m hoogte stevig afgesloten zijn. De stapels mogen slechts gedurende de strikt noodzakelijke tijd blijven lig~en,
Ze worden niet meer geduld na voltooiing , het staken van de werkzaamheden of tijdens de schorsing ervan.
c) De stapels mogen nooit de afwatering van de weg belemmeren en moeten ‘s nachts verlicht zijn.
d) De vergunninghouder is steeds aansprakelijk voor de ongelukken en moeilijkheden die de stapels eventueel
zouden kunnen veîoorzaken.
e) Bij ontstentenis van een gemeenteverordening mogen geen materialen of andere voorwerpen, die moeten dienen
voor de ontworpen werkzaamheden, op het trottoir of de berm van de weg gestapeld worden.

10.- Het staat de vergunninghouder Vrij het terrein tussen de buitenrand van de berm en de voor het gebouw
vastgestelde rooilijn aan te vullen tot op de hoogte van de berm, maar hij is dan ertoe gehouden op de eerste
vordering van de Vlaamse Overheid, Wegen en Verkeer, een duiker ter lengte van dat gebouw aan te leggen. De
vergunninghouder mag de sloot pas dempen nadat hij daarin een duiker gebouwd heeft. Hij moet daarvoor eerst
een vergunning in de vereiste vorm aanvragen aan de Vlaamse Overheid, Wegen en Verkeer.

www.vlaanderenbe
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11.- De vergunninghouder mag de sloot pas dempen nadat hij daarin een duiker gebouwd heeft. Daartoe moet vooraf
door de vergunninghouder een vergunning in de vereiste vorm aangevraagd en door Wegen en Verkeer verleend
worden.

12.- Het lozen van huishoudwater in de wegsloot wordt geduld indien er geen riolering bestaat en op voorwaarde zich te
schikken naar de wetten en verordeningen op de openbare hygiëne en eventueel de plaatselijke poiltieverordenin
gen.
Dit recht op afvoer naar de openbare weg gaat nochtans niet zover, dat ongezonde of hinderlijke toestanden mogen
geschapen worden door slijkvormende rotbare afvalstoffen. Dat is te vermijden door in de afvoerleidingen een sljk
en vetafscheiding in te schakelen.

13.- De langs- en dwarshelhingen van de wegberm mogen niet gewijzigd worden zonder voorafgaande vergunning van
de Vlaamse Overheid, Wegen en Verkeer.

14.- Tengevolge van de voorgestelde rooiljn kan het voorkomen dat ~en perceel grond, af te nemen van het eigendom
van de vergunninghoucler, bij de Openbare weg gevoegd wordt df omgekeerd dat behoort tot de openbare weg en
bij het eigendom van de vergunninghouder gevoegd dient te worden. Deze transactie wordt pas behandeld bij de
verwezenlijking van de voorgestelde rooilijn.
Tot op dat ogenblik wordt het onderhoud en de aanleg van de volledige in punt 4.- bedoelde strook door de particu
lier uitgevoerd.
Het eigendom mag zolang worden afgesloten op de grens van het openbaar domein, maar uitsluitend door middel
van een voorlopige afsluiting.

15.- De geldigheidsduur van onderhavhg advies is beperkt tot twee jaar.

16.- De goedgekeurde plans, alsmede de bouwvergunning met de bijbehorende adviezen, moeten steeds op de
bouwplaats voorhanden zijn en bij iedere vordering van de bevoegde ambtenaren voorgelegd kunnen worden.

17.- De vergunninghouder mag de werkzaamheden maar aanvangen nadat hij van de districtschef van Wegen en
Verkeerde daartoe nodige aanwijzingen heeft ontvangen. -

18.- Dit adviesformulier beperkt zich tot de voorschriften betreffende de rooilijn, de bouwvrje zone en de zone van
achteruitbouw. Het ontheft de belanghebbende niet zich te richten naar de wetten en voorschriften, zowel algemene
als plaatselijke, inzonderheid naar de bepalingen van de wet inzake de Ruimtelijke Ordening-en Huisvesting.

19.- Het peil van de dorpels dient boven de kruin van de weg gesitueerd te zijn.

wwv~.vIaanderen.be
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BESTUURLIJKE EN ADMINISTRATIEVE ZETEL:

•Hollekenstraat 5 9960 ASSENEDE
Marc DE SMET
Ontvanger - GriffIer

TeL093445519 - Fax093443424
E-n’tafl: zwartesluispolder@tefenet.be

marcdesmeI.assenede~telenet.be

ZWARTE~=SLUllSPOLDEj~
• Aan ST~lRM MANAGEMENT NV

OPENBAAR BESTUUR OPGERICHT BIJ K.B. 21 NOVEMBER 1967
in het kader van da wet op de polders 3juni 1~57 Tav mevr. T es C a VAN INGELGHEM

(B.S. 21.6.57)

overdegemeenlen Katwilgweg 2
Assenede - Boekhoute - Ertveldé Zelzate B 2 050 AÎ~TWE~.PEN

Omer WILLEMS _____________________________________

Dijkgraaf
Hopg8traaI 44a - 9960 Asseilêde

Tel. 093447761 - Fax 0934445 15 - Gsm 0476396348

BVeJc
0l’IZE REE:

28/03/2014
DATUM:

UW 8818e VAN:

UWREE:

______ Uw aanvraag tot het bekomen van een tijde1i~jke machtiging
voor het aanbrengen van een overwelving in de bedding vaii de
waterloop nr. 82l0-2~ categorie (080/27000) te~ höogte va±~
de percelen grond ten kadaster bekend: gemeente Assenede 1~
Afdeling (Assenede) sectie 0 nrs. 1208 C & 1209 0 gelegen
aan de Stoepestraat te 9960 Assenede

Geachte Mevrouw,

Zoals U bekend is de in de rand gemelde waterloop nr. 8~210-2~ cat
(VHA: 080/27000) in beheer bij het bestuur van de Zwarte-Sluispolder.

Uw aanvraag betreft het verkrijgen van, een machtiging tot het
tijdelijk aanbrengen van een overwelving over een lengte van 34 str m

:2P~go

~Assenede) sectie D nrs~ 12080’ & 1209 .D gelegen aan de Stoepestraat te
9960 Assenede met het, oog op de realisatie van een toegangswe~ naar
een aldaar geplande installatié van een windmolen (WT3)

Verwijzend naar een onderhoud dd. 26/i/2014 op de poldergriff.ie,
Verwijend naar het ext’iailberiöht dd. 19/3/2014 vanwege Ir. Luc D~
WINNEN, Hoofd van de Diénst Integraal Waterbeleid. bij het
Provinciebestuur van Oost—Vlaanderen,
Rekening houdend met de termijnen inzake ‘Uw aanvraag tot, het
verkrijgen van eei~ bouwvergunning voor het plaatsen van win~mo1èns tet
hoogte van de wijJ~ Stoepe te 9~6Ö Assenede,
Geeft het po]~derbestUur U hierbdj machtiging töt het tijdelijk
aanbrengen van genoemde overwelving in de ~at.erloop nr. 8.2l0-~ cat
ortder de volgende opschortende voorwaarden,:

REKENING VAN DE ZWARTE-SLUISPOLOER 737-3020005-50



yç~vo1g sc1mi~ven aan STORM MANAGEMENT cid. 28/312014 2.

1. Kwestieuze ovëtwëlving dient te worden uitgevoerd met ronde
betonbujzen met een binnendjameter van tenminste 100 öm,
voorzien van een uitwendige mofverbinding~ de ve~krijg(~t)ë~
moet ervdor ~orgën dat het sterktetype ~tari de buizen voldoet
aan de gebruiksbesternming van de overwelving.

2. be waterafvoer van de waterloop dient tijdens d~ uitvöering van
onderhavige werken steeds vetzekerd te blijven.

3~ De aC van de overwelving zal oveteenst~men met de as van de
waterloop.

4. De bodem van de overwelv-ing zal onder een eenvoim~ge helling de
normale bodem van de waterlo~p volgen.

.~. Voor de aanvang der werken dient U de locatie van alle
desgevallende aanwezige nt~tsleidingen te hebben opgespoord en
in ~itu te hebben aangedii±~.

6. Alvorens de buizen te plaatsen dient de bodem van de waterloop
te worden ontdaan van alle slib en kruld.

7. De buizën zullen gele~-d worden op een bed van ~erdicht of
gestaJDilisëerd zand.

8. Het- aanvullen ven de bedding, de ovent-u~le verharding ervan en
hët onderhoud van de overwelving vallen t-en Uwën laste.

9. De uiteinden van de overwelving dienen të worden afgewerkt met
kopmuren in metselwerk geplaatst op eën betonfundering.

10. De overwelv±ng wordt aangebracht ten laste van de verkrijger
door de aanneming die in opdrenht van het polderbestuur de
onderhoudswerken aan de waterlopen thans uitvoert, ttz: de
aanneird,ng NV VAN DE MOERE, Hellenpolder nr. 1 te 9988
Watervliet, GSM 0485/~506Q2.

11. Voor de aanvang dër werken dient het polderbestuur t~ worden
verwittigd, p/a mede—ondertekenende dijkgrenf, GSM:
047 6/~96348.

Hoogachtend,

Michel DE SMET ~ Qmer WILLEMS
Wnd griffier Dijkgraaf

- -~



BESTUURLIJKE EN ADMINISTRATIEVE ZETEL:

Hollekenstraat 5 — 9960 ASSENEDE

Marc DE SMET
Ontvanger - Griffier

TeI.093445519 - Fax093443424

E-maiI: zwartesIuispoIder@teIenet.be

marcdesmet.assenede@teIenet.be

ZWARTE-SLU~SPOLDER
RUIMTE VLAANDEREN - OOST-VLAANDEREN

OPENBAAR BESTUUR OPGERICHT BIJ K.B, 21 NOVEMBER 1967

inhetkadervandewetopdepolders3juni 1957 Tav de gewestelijke
(B.S. 216.57) stedenbouwkundig ambtenaar

overdegemeenten Gebrs. Van Eyckstraat 4—6
Assenede - Boekhoute - Ertvelde Zelzate B— 9000 GENT

Omer WILLEMS __________________________________________________

Dijkgraaf

Hoogstraat 44a - 9960 Assenede

TeL09344 77 61 - Fax093444515 - Gsm0476396348 INGEKOMEN

EVek 13 -01- 2014
DATUM: 24/12/2013
UW SRIEF VAN: R~ui4::nt~
UWRER: Betreft: 1
BIJLAGEN: Aanvraag vanwege STORM 17 BVBA, p/a Katwilgweg nr. 2 te

Antwerpen, en ENECO WIND BELGIUM NV, p/a Battelsesteenweg nr.
455i te Mechelen, tot het bekomen van een stedenbouwkundige
vergunning tot de bouw van 3 windturbines in de wijk STOEPE te
9960 Assenede, op de percelen grond ten kadaster ,bekend:
gemeente Assenede 1ste Afdeling (Assenede) sectie D nrs 1046,
1047, 1048A, 1201B, 1201E, 981B, 982B, 983B, 985
ADVIES

Mevrouw, Mijnheer,

We ontvingen in goede orde Uw brieven resp. dd. 27/11/2013 ref
8.00/43002/4176.2, ontvangen op 4/12/2013, en dd. 13/12/2013 met
dezelfde ref, ontvangen op 19/12/2013, betreffende de in de rand
gemelde bouwaanvraag waarbij het advies van ons bestuur wordt
gevraagd.
Dit dossier, na onderzoek, geeft waterbouwkundig geen aanleiding
tot opmerkingen.
De werking van deze windturbines mag echter nooit een inhiberende
factor zijn/worden voor het onderhoud van de nabijgelegen
waterlopen en/of grachten.
Uit de toegevoegde plannen blijkt dat verschillende overwelvingen
dienen te worden gerealiseerd:

1. voor het gedeeltelijk overwelven van de waterloop nr. 8.210—2~
cat. (VHA: 080/27000) dient een machtiging te worden bekomen
van de Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen;

2. voor het aanbrengen van overwelvingen in perceelsgrachten
dient toestemming te worden gevraagd aan de aangelande
eigerj..a~s;

3. voojç/ he~1z aanbrengen van overwelven in de grachten, in beheer
bijt de ~Administratie Waterwegen en Verkeer, gelegen langsheen
de Expr~essweg N49, dienen machtiging te worden bekomen van
deze ins~ntie, gevestigd irNd~ Tieltsesteenweg 229 ).e 9900
Eeklo / f~ ) ~ ~ —~

Marc/6E~ SMET 7 / Omer WILLENS
ontvan4er -~ri ffi er REKENING VAN DE zWART~1.~E37-3O2OOD5-5o di j kgraaf



/

~t~VInd~r~
O~roerei’~V~e~onsuJente) -

t.a.v. Mira Van Olmen (archeologie)
Gebroeders Van Eyckstraat 4-6
9000 GENT

uw bericht van

Ci~~o~1
vragen naar! é-mail
Agnès Van den Bogaert
agnes.vandenbogaert~rwo.vIaanderen.be
Bijlage: dossier

uw kenmerk

telefoonnummer
09 265 45 58

ons kenmerk
8.00/43002/4176.2

datum
27/11/2013

Betreft: ADVIESAANVRAAG

aanvrager(s):

aard aanvraag:
onderwerp:
ligging:
kadastraal:

Geachte,

STORM 17 BVBA met als adres Katwilgweg nr.2 te ANTWERPEN en
ENECO WIND BELGIUM N.V. met als adre~ Battelsesteenweg nr.455i te
MECHELEN
DRO Stedenbouwkundige aanvraag bijzonder

de bouw van 3 windturl~ines te ASSENEDE
Gavergrachtstraat zn / Stoepestraat zn te 9960 ASSENEDE
1 afd., sectie D nummer(s): 1046,1047,1 048A,1201 6,1201 E,981 B,982B,983B,985
ASSENEDE

Hierbij verzoek ik u om over bovenvermeld dossier advies uit te brengen.

Indien ik geen antwoord ontvang binnen de 30 dagen, kan er aan de adviesvereiste worden
voorbijgegaan.

Gelieve in elk geval de bijgevoegde stukken terug te bezorgen voor de verdere behandeling
van het dossier.
Ten einde de verdere behandeling van het dossier te versnellen, verzoek ik u om het advies
ook digitaal te bezorgen op volgend mailadres: aç~p.ovl(~rWo.vlaanderen.be in een word-
bestand of een bewerkbaar pdf-bestand.

Gelieve in de onderwerpregel te vermelden: ASSENEDE — 8.0014300214176.2

Ruimte Vlaanderen Oost-Vlaanderen, Gebroeders Va

1 9 fi~G~ 2013

INGEKOMEN

2 t3~ 11
— ~ ~-÷k’~-—

W13 U~MTÈ
VLAANDEREN

DEPARTEMENT VAN DE VLMMSE OVERHEID

ll~4GEKOM~

‘~•9 ~12- 2~

Hoogachtend,

Voor de

Onroerend

•~ erf-,
‘~ goed

www.ruimtevlaanderen. be



Directoraat-generaalLuchtvaart,
Directie Luchtruim en Luchthavens0 t t Federale Overheidsdienst Luchthavens

~ Mobiliteit en Vervoer CCN- 2de verdieping

Luchtvaart 3 0 Vooruitgangstraat 80, Bus 5
~ 1030 Brussel

~12Z1Z?te TeL 02 2774311-Fax 02 277 42 61

Ruimte Vlaanderen Oost-Vlaanderen Uw contactpersoon1 Decarpentne Bernard
Mevrouw C.arine Saelens Technisch deskundige

Tel.:02 277 43 38-Fax:02 277 42 82

Gebroeders Van Eyckstraat, 4-6 e-mail: bernard.decarpentrie~mobilit.fgov.be
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• Geachte Mevrouw,

• Naar aanleiding van de bovenvermelde brief, deel ik u mee dat het Directoraat-generaal
Luchtvaart, in akkoord met Belgocontrol en Defensie, geen bezwaar heeft tegen het
oprichten van 3 windturbines te Assenede voor zover de maximale tiphoogte van 18Dm
AGL (boven het natuurlijk grondniveau) niet overschreden wordt.

De Lambertcoördinaten van de op te richten windturbines zijn:

X: Y:
Ti: 106330.0 209929.0
T2: 106755.0 209906.0
T3: 107567.0 209848.0

Dit project is. binnen een zone categorie C gelegen (militaire oefeningen) en dient voorzien
te worden van dag- en nachtbebakening zoals beschreven in paragraaf 7.3.2 van CIR
GDFO3 (http:f/www. mobilit.belgium .be/nl/luchtvaartlcirculaires/gdf/).

Indien kranen of andere hulpmiddelen gebruikt worden die hoger dan 25 meter’AGL (boven
de grond) reiken, dient een nachtbebakening voorzien te worden van een lage intensiteit
verlicjiting type A (10 cd min.) om de vliegveiligheid te garanderen tijdens de
werkzaamheden. ~ • ‘ .‘•~-

.www.mobilît.belgium.be . ,
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Indien deze bebakening niet wordt aangebracht, vragen wij u ons advies vodr de betrokken
obstakels als negatief te beschouwen.

Wij verzoeken u tevens, ten minste 60 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden de
onderstaande instanties schriftelijk op de hoogte te brengen van de begindatum van de
werkzaamheden, het effectief oprichten van de constructies, het einde van de werken en
de eventuele ontmanteling van de constructies met vermelding van de juiste posities in
Lamber[coördinaten en de totale hoogte van de obstakels teneinde, zo nodig, de
luchtvaartkaarten aan te passen en het vliegend personeel te informeren, (zie
contactgegevens onderaan deze brief). Bovendien wordt er gevraagd aan de
verantwoordelijke voor het project tijdig de relevante informatie (plaatsen van kranen,...) via
fax op te sturen aan COMOPSAIR Airspace Control Ops naar 02/701.72.66 (en MDC naar
02/752.42.01).

Directoraat-generaal Luchtvaart (Dhr. Kris Clarysse met vermelding van
0 bovenvermelde referte);

o Defensie (MajorFrédérik Rouffé, met vermelding van volgende referte
MITS: 13-00592697, dossier.3D11782-1);
Belgocontrol (Dhr. Johan Caroen, met vermelding van volgende referte
O/AIM/U/Wind 1.321/13-0988).

Windenergie — installaties dienen voorzien te worden van een automatisch
waarschuwingssysteem, dat bij defecten (defecte lamp, stroomonderbreking,...), een
centrale waarschuwt. Defecten dienen onverwijld gemeld te worden aan het £~MiIitary
Detachment for Coordination” (02/752 44 52). De bebakeningsverliöhting moet binnen de
48 uren hersteld en opnieuw correct functioneren. In geval van erge panne, zal dagelijks
een omstandig verslag aan de bovenvermelde dienst worden overgemaakt.

We wensen echter uw aandacht te vestigen op het feit dat het DGLV niet noodzakelijk de
garantie kan bieden een positief advies uit te brengen indien een uitbreiding van dit
windmolenpark zou overwogen worden. Het huidige advies blijft geldig voor een termijn van
2 jaar voor zover dat de criteria die van toepassing zijn bij het uitvaardigen van het advies
onveranderd blijven. De volledige inhoud ervan dient meegedeeld te worden aan de
bouwheer.

www.mobilit.belgium.be
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De aanvrager dient het Directoraat-generaal Luchtvaart schriftelijk op de hoogte te brengen
van het gevolg dat aan zijn advies werd gegeven.

Wij vestigen er uw aandacht op dat, als de werken zouden uitgevoerd worden zonder
rekening te houden met bovenvermelde opmerkingen, het Directoraat-generaal Luchtvaart
in dat geval alle verantwoordelijkheid afwijst in geval van eventuele problemen in verband
met luchtvaartgebonden activiteiten. Het Directoraat-generaal Luchtvaart houdt zich tevens
het recht voor om deze voorschriften te laten naleven met alle juridische middelen die hem
ter beschikking staan.

Hoogachtend,

Voor de Directeur-generaal,

Kris Clarysse
Adviseur

Kopie:

Betgocontrol
Directoraat-generaal Administratie en Financiën
Dienst Urbanisme
Tav. Johan Caroen
Tervuursesteenweg 303
1820 Steenokkerzeel
Tel: ÷32 (0)2/206 22 17
Fax: +32 (0)2/206 24 19

Defensie
Algemene Directie Material Resources
Divisie Gis & Infra, Sectie Infrastructuur
Ondersectie Support, Bureau Geomatica,
Tav. Major Frédérik Rouffé
Kwartier Koningin Elisabeth,
Eversestraat, 1
1140 Brussel
Tel: +32 (0)2/701 36 95
Fax: +32(0)2/701 60 80

Nota : U beschikt over 60 dagen na ontvangst van deze administratieve beslissing om per aangetekende~brief een beroep in te dienen
bij de Raad van State op grond van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. Dit beroep moet ingediend worden
bij de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 1040 Brussel (tel. 02/234.96.11) met een uiteenzetting van de feiten en de
rechtsmiddelen.

jÇJ~.

Onze kantoren zijn open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 1 6uur. Particulieren.diezich tijdens deze openingsuren niet kunnen vnjmaken, kunnen een afspraak bekomen
op dinsdag of vrijdag tot 20 uur.

bewww~mobilit.belgïum.be
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ij Landbouw ~

7/ II

enViis~erij ~t~j
Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landb ouwontwikkeling
Oost-Vlaanderen

Ruimtelijke Ordening Burg. Van Gansberghelaan 11 5A
Oost-Vlaanderen 9820 Merelbeke
Gebr. Van Eyckstraat 4-6 Tel. 09 272 23 10 — Fax 09 272 23 01
9000 GENT Thomas.premereur@lv.vlaanderen.be

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
13/12/2013 8.00/43002/4176.2 .. 2013~.030326.

vragen naar / e~mai1 telefoonnummer datum
Dii:kRemue 092722313 06/01/2014
dirk.remue@lv.vlaanderen.be

Betreft: Advies vanuit landbouwkundig standpuntbetreffende de bouw van 3 windturbines.
Aanvrager: Storm 17 BVBA en ENECO WIND BELGITJM NV , Katwilgweg 2,2000 Antwerpen
Bouwaanvraag: ,9960 Assenede

Geacht collega,

De bovenvemielde adviesaanvraag werd uit landbouwkundig standpunt en uit oogpunt van een duurzame
platteland~ontwikkeling onderzocht en er wordt een gunstig advies met voorwaarden gegeven.

Het betreft hier het oprichten van een drietal windturbines die den lijnelement vormen langsheen een
drukke verkeersas. . . .

Tegeii het inplanted van deze windtur~bines is ei~ uit landbouwkundig oogpunt principiëel geen bezwaar.

Doch de breedte van de toegangsweg dient beperkt te worden tot maiximaal 4 meter.
De tijdelijke werkzone dient na de oprichting te worden verwijderd en terug te worden afgewerkt met een
goede laag grond zodanig dat normaal l~ndbouwkundig gebruik terug mogelijk is.
De toegankelijkheid van de aanpalende landbouwgebruiksgrondeii dient zoveel mogelijk verzekerd te
blijven alsmede eventuele cultuurschade dient billijk vergoed te worden.

Hoogachtend,

Margriet Baert
Ingenieur NGEKOMEN
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

09 -01- 2014

www.vlaanderen.be/landbouw
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MEVROUW AGNES VAN DEN BOGAERT
VLAAMSE OVERHEID INGEKOMEN
AFDELING RUIMTE EN ERFGOED OOST-VLAANDEREN
DIENST RUIMTELIJKE ORDENING ~ 3 -12~ 2013
GEBROEDERS VAN EYCKSTRAAT 4-6
B-9000 GENT Ruunte

O~~j

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Brussel
27november2013 8.00/43002/4176.2 L-FLX2013068271 12december 20U

Assenede - Stedenbouwkundige vergunning - Bouwen van 3 windturbines

Aardgasvervoerinstallaties

0 200 HD Evergem - Assenede

Geachte mevrouw

In antwoord op uw aanvraag delen wij u mee dat onze onderneming betrokken is met
aardgasvervoerinstallaties aangelegd in de betrokken projectzone, dit voornamelijk
kruisend met de E34 en de Stoepestraat (luchtbaken S50).

Wij noteren dat het in deze aanvraag handelt over 3 te vergunnen windmolens, met een
maximale tiphoogte van 180 meter en volgende coördinaten:

WT1 x 106330 y=209929

WT2 x 106755 ~209906

WT3 x=107567 y=209848

In bijlage 13 (Veiligheidsstudie SGS) wordt er gesteld dat de kortste afstand tussen WT3
en de betrokken aardgasleiding 166 meter bedraagt. Volgens onze gegevens is het
middelpunt van WT3 echter meer dan 180 meter verwijderd tot de wand van de
betrokken aardgasleiding.

U werd opgenomen in een bestand bij Fluxys Belgium, geregistreerd bij de Privacycommissie onder het nummer
000525778. Uw gegevens worden gebruikt in het kader van het beheer van onze aardgasinfrastructuur. U heeft het recht
om op elk moment uw gegevens in te kijken en te verbeteren.

FLUXYS BELGIUM NV * Community Relations * Kunstlaan 31 - B-1040 Brussel * Tel: 322 282 72 53 *

Fax: 32 2 282 75 54 * infoworks@fluxys.com * RPR Brussel: 0402 954 628 * BTW: BE 402 954 628
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DIENST RUIMTELIJKE ORDENING Brussel, 12 december 2013

Gelet op het feit dat de afstand tot onze ondergrondse installaties groter is dan de
tiphoogte van de windmolens (180 meter) en gelet op het feit dat de afstand tot onze
bovengrondse installatie groter is dan de maximaal berekende werpafstand bij
overtroeven (bladbreuk bij 2x nominale snelheid), kan onze onderneming een positief
advies verstrekken voor WT1, WT2 en WT3.

U vindt hierbij, louter ter aanwijzing, de plannen van onze aardgasvervoerinstallatjes en
de algemene voorschrifien en veiligheidsmaatregelen na te leven bij werken uitgevoerd in
de nabijheid van de vervoerinstallaties van Fluxys Belgium.

Onze installaties vallen onder de bepalingen van de wet van 12 april 1965’ en de
bijhorende uitvoeringsbesluiten. Artikel 11 van deze wet verbiedt specifiek elke daad die
de aardgasvervoerinstallaties of de exploitatie ervan kan schaden. Daarom neemt de
bouwheer alle nodige voorzorgsmaatregelen om beschadigingen aan onze installaties te
vermijden. Daarenboven voorziet dit artikel dat de gedeeltelijke bezetting van het
openbaar of privaat domein door onze installaties geen enkelë bezitsberoving met zich
meebrengt, maar dat zij een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut vormt.

Dé aanwezigheid van deze installaties, alsook de wettelijke erfdienstbaarheid. van
openbaar nut die eraan verbondën is, vermeldt u bijgevoig in de vergunning.

“Erfdienstbaarhejd en specifieke veiligheidsmaatregelen”

De installaties van Fluxys Belgium vallen onder de bepalingen van de wet van 12 april
1965 betreffende het transport van gasachtige producten en andere door middel van
leidingen en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. Artikel 11 van deze wet verbiedt
specifiek elke daad die de aardgasvervoerinstallaties of de exploitatie ervan kan schaden.
Daarom neemt de bouwheer alle nodige voorzorgsmaatregelen om beschadigingen aan
onze installaties te vermij den.~

Daarenboven voorziet dit artikel dat de gedeeltelijke bezetting van het openbaar ofprivaat
domein door onze installaties geen enkele bezitsberoving met zich meebrengt, maar dat
zij een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut vormt.

1 W12/04/1965 betreffende het transport van gasachtige producten en andere door middel van leidingen

U werd opgenomen in een bestand bij Fluxys Belgium, geregistreerd bij de Privacycommissie onder het nummer
000525778. Uw gegevens worden gebruikt in het kader van het beheer van onze aardgasinfrastructuur. U heeft het recht
om op elk moment uw gegevens in te kijken en te verbeteren.

FLUXYS BELGIUM NV* Community Relations * Kunstlaan 31 B-1040 Brussel *Tel: 3222827253 *

Fax: 32 2 282 75 54 * infoworks~fIuxys.com * RPR Brussel: 0402954 628 * BTW: BE 402 954 628

2/5



Pl

F1UXYS
DIENST RUIMTELIJKE ORDENING Brussel, 12 december 2013

Uit deze erfdienstbaarheid vloeit voort dat, binnen een strook grond, die zich over de
ganse lengte van de installaties uitstrekt, u volgende bijzondere bepalingen in acht neemt:

A. Activiteiten die in de nabijheid van onze installaties niet zijn toegelaten
(KB 11/3/1966)

Artikel 24 van het Koninklijk Besluit van 11 maart 1966 betreffende de te nemen
veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties van
gasvervoer door middel van leidingen, zoals gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 24
januari 1991, schrijft een voorbehouden zone voor waarin het volgende niet is
toegelaten:

het oprichten van gebouwen, gesloten lokalen, tuinhuisjes, carport, tenten;
• het opstapelen van goederen of materiaal;
• het wijzigen van het bodeniniveau (bvb. het graven van grachten,

ophogingen, graafwerken);
de aanwezigheid van bomen en struiken andere dan deze vermeld op de
bijgevoegde lijst.

De N.V. Fluxys Belgium voorziet een voorbehouden zone van tien (10) meter,
namelijk vijf (5) meter aan weerszijden van de as van de aardgastransportinstallaties
waarin bovenvermelde activiteiten niet zijn toegelaten.

B. Wettelijke meldingsplicht (KB 21/9/1988)

In een zone van dertig (30’) meter, namelijk vijftien (15) meter aan weerszijden van
onze installaties (= beschermde zone):

• wordt elk ontwerp minstens (15) werkdagen vöôr de start van de werken aan
de N.V. Fluxys Belgium voorgelegd om de te respecteren veiligheidsvoorschriften
vôôr en/of tijdens de uitvoering van de werken vast te leggen.

o is deze procedure verplicht voor de bouwheer, of studiebureau/architect,
aannemers en onderaannemers die de werken uitvoeren.

• De melding gebeurt via:

o Brief t.a.v. de N.V. Fluxys Belgium — do Infoworks: Kunstlaan 31, 1040
Brussel

o Fax:3222827554
o E-mail: infoworks@fluxys.com
o Of bij voorkeur via de KLIM-website (federaal Kabels en Leidingen

Informatie Meldpunt) — www.klim-cicc.be (of als alternatief de website
~y~çjjp~j~e voor werken in Vlaanderen).

U werd opgenomen in een bestand bij Fluxys Belgium, geregistreerd bij de Privacycommissie onder het nummer
000525778. Uw gegevens worden gebruikt in het kader van het beheer van onze aardgasinfrastructuur. U heeft het recht
om op elk moment uw gegevens in te kijken en te verbeteren.

FLUXYS BELGIUM NV * Community Relations * Kunstiaan 31 - 8-1040 Brussel * Tel:32 2 282 72 53 *

Fax: 32 2 282 75 54 * infoworks~fluxys.com * RPR Brussel: 0402 954 628 * BTW: BE 402 954 628
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DIENST RUIMTELIJKE ORDENING Brussel, 12 december 2013

Belangrijke opmerking: de beschermde zone, zoals hierboven beschreven, is een
minimumzone die, indien nodig, uitgebreid wordt tot de zone waar de uitvoering van
de werken de stabiliteit van de gasvervoerinstallaties kan schaden.

C. Te nemen maatregelen bij de opmaak van het ontwerp

Wij vragen met onze aardgasvervoerinstallaties rekening te houden vanaf de opmaak
van het veiligheids- en gezondheidsplan (cf. reglementering tijdelijke of mobiele
bouwplaatsen). De architect, het studiebureau, de veiligheidscoördinator en de
aannemer delen de aanwezigheid van aardgasvervoerinstallaties mee aan, hun
personeel of aan derden (onderaannemers, enz).

Wij vragen de architect of het studiebureau de aanwezigheid van
aardgasvervoerinstallaties onder hoge druk in het lastenboek op te nemen en volgende
opmerking op de plannen aan te brengen: «Opgelet — Aardgasleiding onder hoge
druk aanwezig — Contacteer de exploitant vôér de aanvang van de werken ».

D. Te nemen maatregelen voor werken, of een gedeelte van de werken, die de
bouwheer laat uitvoeren door een derde

Indien de bouwheer de werken, of een gedeelte van de werken laat uitvoeren door een
derde, is hij, volgens het koninklijk besluit van 21 september 1988, verplicht om de
onderhavige informatie en de veiligheidsvoorschriften aan de derde te bezorgen. De
bouwheer kan verantwoordelijk gesteld worden in geval van incident indien hij deze
informatie niet doorgeeft.

Het is de plicht van de bouwheer na te gaan of de informatie zowel aan de
hoofdaannemer als aan zijn eventuele onderaannemers bezorgd werd. De
hoofdaannemer zorgt ervoor dat alle informatie die hij in zijn bezit heeft aan zijn
eventuele onderaannemers bezorgd wordt.

E. Te nemen maatregelen door de aannemer voor het begin van de werken

De aannemer mag de werken pas starten nadat hij:

de juistheid van de informatie gekregen van de bouwheer of van het
studiebureau controleert en actualiseert, rekening houdend met mogelijk
nieuwe installaties die ondertussen zijn aangelegd (cf. punt B.: wettelijke
meldingsplicht);

~ minimum acht (8) werl~dagen voor de aanvang van de werken per aangetekend
schrijven ons het programma en de aard van de werken bezorgt, evenals de
uitvöeringsrnethode en plannen;

U werd opgenomen in een bestand bij Fluxys Belgium geregistreerd b~ de Privacycommissie onder het nummer
000525778. Uw gegevens worden gebruikt in het kader van het beheer van onze aardgasinfrastructuur. U heeft het recht
om op elk moment uw gegevens in te kijken en te verbeteren.

FLUXYS BELGIUM NV * community Relations * Kunstiaan 31 - B-1040 Brussel * Tel: 322282 7253 *

Fax: 32 2 282 75 54 * infoworks~fluxys.c6m * RPR Brussel: 0402 954 628 * BTW: BE 402 954 628
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o véôr de aanvang van de werken met ons overlegt over de te nemen
maatregelen om de integriteit van de vervoerinstallaties te verzekeren;

o minstens twee (2) werkdagen op voorhand contact opneemt met onze
regionale afgevaardigde - tel. +32 9 369 79 63, om onze installaties af te
bakenen;

o• de juiste plaats van de vervoerinstallaties (laat) controleren, in
aanwezigheid van onze regionale afgevaardigde, door middel van een
voldoende aantal met de hand uitgevoerde opzoekingsputten, dit om elke
latere betwisting te vermijden.

*****

Wij vragen u met voorgaande bepalingen rekening te houden en ons een kopie van
uw beslissing op te sturen, zodat wij ons dossier kunnen vervolledigen.

U kan onze medewerker, Bart Villé, tel. +32 2 282 71 85, bontacteren voor inlichtingen.

Met vriendelijke groeten

P.O.
Bart Villé Dirk Van den Lemmer
Technical Advi~or Technical Advisor Coordinator

Bijlagen: algemene voorschriften en veiligheidsmaatregelen + plannen 3.424708235.(D),
3.424708236.(B) + lijst bomen en struiken.

U werd opgenomen in een bestand bij Fluxys Belgium, geregistreerd bij de Privacycommissie onder het nummer
000525778. Uw gegevens worden gebruikt in het kader van het behe~r van onze aardgasinfrastructuur. U heeft het recht
om op elk moment uw gegevens in te kijken en te verbeteren.

FLUXYS BELGIUM NV * Community Relations * Kunstiaan 31 B-1040 Brussel * Tel: 32 2 282 7253 *

Fax: 32 2 282 75 54 * infoworks@fluxys.com * RPR Brussel: 0402 954 628 * BTW: BE 402 954 628
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ALgemene voorschriften en
veiLigheidsmaatregelen na te Leven bij werken
uitgevoerd in de nabijheid van de
vervoerinstatLaties van Ftuxys Betgium N.V~.

1. De vervoerinstallaties van de NV Fluxys Belgium zijn bestemd voor het vervoer van aardgas onder
hoge druk. Uiterste voorzichtigheid is geboden bij de uitvoering van werken in hun omgeving om
de veiligheid van zowel personen als goederen te waarborgen.

2. Artikel 11 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en
andere door middel van leidingen verbiedt elke daad die de vervoerinstallaties of de exploitatie
ervan zou kunnen schaden.

3. Onderstaande voorschriften doen geen afbreuk aan de wettelijke voorschriften die de bouwheer, de
ontwerper en de aannemer moeten naleven, zoals bepaald in:

• het K.B. van 11 maart 1966 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting
en bij de exploitatie van installaties voor gasvervoer door middel van leidingen, zoals laatst
gewijzigd door het K.B. van 24januari 1991, met o.a. de invoering van het begrip «
voorbehouden zone »;

• het K.B. van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingenvan
raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties bij het
vervoer van gasachtige en andere produkten door middel van leidingen, waarin onder meer het
begrip « beschermde zone » wordt bepaald.

ALGEMENE BEPALINGEN

4. Vanaf de ontwerpfase is de bouwheer. of in ziin naam de ontwerper. die werken plant binnen de
15 m aan weerszijden van de vervoerinstallaties, de “Beschermde Zone”, desgevallend uitgebreid
tot de zone waarbinnen de uitvoering van de werken de stabiliteit van de beschermde zone in
gevaar kan brengen, wettelijk verplicht onmiddellijk en ten minste 15 werkdagen vdôr de
aanvang van de werken de NV Fluxys Belgium schriftelijk te informeren over de plaats en de
aard van de geplande werken.

Ten minste 15 werkdagen v~56r de aanvang van de werken deelt ook de aannemer aan de NV
Fluxys Belgium de aard en de plaats van de geplande werken mee.

— Schriftelijk:

adres: Fluxys Belgium N.V. - Kunstlaan 31 - 1040 Brussel
e-mail: infoworks@fluxys.com
fax: 02282 75 54
tel.: 022827253 (voor algemene vragen)

—Ofvia Intemet, op Www.klim-cicc.be

In deze melding dient het eventueel uitvoeren van volgende werkzaamheden te worden
opgenomen (niet limitatieve lijst):

• oprichten van gebouwen enlof andere bouwwerken;
• afbreken van gebouwen;
• boringen, persingen, gestuurde boringen;
• trillen, heien, boren of trekken van palenen damplanken;
• draineringswerken;
• wijzigingen van het maaiveidpeil (ophogingen, afgravingen, graven of ruimen van

grachten, .

• plaatsen van omheiningen, palen, masten, enz...;
• planten en rooien van bomen, enz...;

De aanvrager zal eveneens de referenties van de contactpersonen en de veiligheidscoördinator

F1UXYS
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doorgeven.

De ontwerper houdt in zijn ontwerp i~ekening met alle veiligheidsmaatregelen ötu dë im~act op
de vervoerinstallaties van de NV Fluxys Belgium minimaal te houden.

5. De aannemer mag pas met de uitvoering van de werken in de «Beschermde Zone» beginnen
nadat hij, minstens 8 werkdagen vdör het begin van de werken, enkel bij cpn ter pbst
aangetekende brief (en niet via Intemet) aan de NV Fluxys Belgium het programma en de aard
van de werken, de uitvoeringsmiddelen, de uitvoeringsplannen en de nauwkeurig in kaart
gebrachte aanwijzing van de plaats der werken heeft meegedeeld.

6. De aannemer is verplicht vc5ôr de aanvang van de werken de grenzen van de werkzone te
bepalen, en daarbinnen de ligging van de vervoerinstallaties te laten aanduiden door een
afgevaardigde van de regionale exploitatiesector van de NV Fluxys Belgium. Hij maakt daartoe
minstens 48 u op voorhand een afspraak met onze Beheerder Werken Derden, de heer Van
Impe (~: +32 9 369 79 63). De plannen van de vervoerinstallaties worden steeds ter informatie
overgemaakt, en zijn slechts een middel om de situering ervan te vergemakkelijken.

7. De werken mogen slechts starten nadat door de aannemer de ligging van de vervoerinstallaties
en hun toebehoren in het bijzijn van voormelde afgevaardigde bepaald werd, door middel van
een voldoende aantal met de hand gegraven proefsleuven. Hierbij wordt erop gewezen dat
een telemetingskabel principieel het tracé van de leiding volgt maar niet noodzakelijk strikt
parallel met de leiding ligt. Deze kabel ligt meestal minder diep dan de leiding.

BIJKOMENDE BEPALINGEN

8. Zonder afbreuk te doen aan de toepassing van voormelde algemene bepalingen dient de
betrokicen regionale exploitatiesector van de NV Fluxys Belgium (zie begeleidende briet indien
van toepassing) eveneens telkens te worden gecontactecrd:

e vdÔr de aanvang van alle werkzaamheden (waaronder horizontaal gestuurde
boringen, persingen, sonderingen, plaatsen van bronbemalingsfilters, enz...) in de
nabijheid van de vervoerinstallaties, nadat deze gelokaliseerd werden conform
bovenstaande § 7;

• voor elke wijziging van de werkzone, van het programma en de aard van de werken, de
uitvoeringsmiddelen, de uitvoeringsplannen.

9. Eveneens zonder afbreuk te doen aan voormelde bepalingen zijn volgende werkzaamheden
verboden (niet limitatieve lijst):

• elke activiteit die de stabiliteit van de ondergrond binnen de «Beschermde Zone»~ in
gevaar kai~ breiigen;

• op minder dan 5 m van de vervoerinstallaties (gelokaliseerd conform § 7): het
oprichten van gebouwen, alle andere bouwwerkzaamheden, het opstapelen van
materialen, het wijzigen van het relibf van de bodem, en de aanwezigheid van bomen;

• het plaatsen van omheiningspalen en andere op minder dan 1 rn van de vervoer-
installaties (gelokaliseerd conform § 7);

• het gebruik van mechanische graafmachines op minder dan 1 m van de vervoer-
installaties (zie ook § 11);

• het mechanisch aandammen op minder dan 30 cm boven de vervoerinstallaties;

• het gebruik van een pneumatische hamer boven de vervoerinstallaties;

• het verkeer van zwaar rollend materieel boven de vervoerinstallaties, tenzij ter plaatse
een aangepaste, door de NV Fluxys Belgium goedgekeurde mechanische bescherming
werd aangebracht;

• enz...
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10. Volgende Vrije afstand (in meter) moet worden gelaten tussen de dichtst nabijgelegen
beschrijvende lijnen van de ondergrondse leidingen en kabels, respectievelijk deze van de NV
Fluxys Belgium en van de aanvrager:

AANLEG LEIDINGEN OF KABELS

~tg EVENWIJDJGE LIGGING KRUISEND

Aanbevolen lID Fluxys (*) LD Fluxys (*) lID Fluxys LD Fluxys
afstaxid Min, afstand Min, afstand Min, afstand Min, afstand

lOOmm 5.00na LOOm 0.50m 0.25m 0.25m
l5Omm : 5.00m tOOm 0.5Oin O.30m 0.25m
175 mm 5.00 na 1.50 m 0.50 m 0.30 m 0.25 na
200mm 5.00m 1.50na 0.50na O.30m 0.25m
250 mm 5.00 na 2.00 na 0.60 m 0.35 na 0.30 m
300 mm 5.00 na 2.00 m 0.60 in 0.35 na 0.30 m
350 mm 5.00 m 2.50 na 0.60 m 0.40 m 0.30 m
400 mm 5.00 na 3.00 na 0.65 m 0.40 na 0.30 na
500 mm 5.00 m 3.00 m 0.70 m 0.45 na 0.35 m
600 mm 5.00 m 4.00 na 0.70 na 0.50 m 0.35 na
700 mm 5.00 na 4.50 na 0.80 na 0.55 na 0.40 m
800 min 6.00 na 5.50 m 0.60 m
900 min 6.00 m 5.50 na 0.65 na
1000 mm 7.00 na 6.00 m 0.70 na
1200 mm 8.00 na 7.50 na 0.80 na

(*) lID = druk> 14,7 bar II LD = druk ç 14,7 bar.

BELANGRIJKE OPMERKING BIJ BOVENSTAANDE TABEL

De afttanden zijn altijd te naeten in het horizontaal vlak.

In de regel, indien leidingen voor het vervoer van «gevaarlijke» producten of elektrische HS-kabels
evenwijdig met de vervoerinstallaties worden aangelegd, gelden algemeen ten strengste aanbevolen
tussinaafstanden. Elke afwijking dient door de NV Fluxys Belgium schriftelijk te zijn aanvaard vooraleer de
werken worden aangevat. Het niet opvolgen van deze voorschriften of van de afwijkingen ervan gebeurt
uitsluitend op verantwoordelijkheid van de aanvrager, en ontslaat de NV Fluxys Belgium van elke
aansprakelijkheid ingevolge schade aan installaties of aan derden.

Voor alle andere ondergrondse leidingen en kabels gelden de mininaumafstanden. Indien deze niet kunnen
worden geëerbiedigd, dienen vooraf in overleg met de NV Fluxys Belgiuna en de bevoegde overheid de te
nemen bijkomende maatregelen te worden bepaald. Afstandsregels voor constructies en installaties, andere
dan kabels en leidingen, kunnen op eenvoudige vraag bij de NV Fluxys Belgium worden bekomen(zie ook
§ 9).

Indien het onmogelijk is op minder dan 1 na van de vervoerinstaflaties de werken manueel uit te voeren,
kunnen mechanische werktuigen gebruikt worden, alleen na uitdrukkelijk en voorafgaandelijk akkoord van~
de NV Fluxys Belgium, en in elk geval wordt er voldaan minstens aan volgende voorwaarden:

• De werfleider van de aannemer is in het bezit van een schriftelijke toelating van de NV
Fluxys Belgium, waarin hem toestemming wordt gegeven om een machine te gebruiken bij
werken op minder dan 1 na van de vervoerinstallaties;

• Een afgevaardigde van de regionale exploitatiesector van de NV Fluxys Belgium is
aanwezig bij aanvang van de graafwerken. Voor iedere bijkomende dag van werken op
minder dan 1 na van de vervoerinstallaties moet een nieuwe afspraak worden gemaakt met
de afgevaardigde van de NV Fluxys Belgiuna;

• Een machine wordt gebruikt met een bak zonder tanden;

• Een grondwerker begeleidt de bestuurder van de machine vanuit de sleuf of de put;

• Een manuele peiling wordt uitgevoerd telkens een laag grond wordt weggenomen;

• De grond rond de leiding wordt enkel met spade enlof schop verwijderd.
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11. De vervoerinstallaties worden beschermd door middel van een systeem van kathodische
bescherming. Enerzijds dienen dus de nodige maatregelen te worden getroffen om dit
beschermingssysteem niet te beschadigen. Anderzijds, wanneer metalen structuren in de
nabijheid van de vervoerinstallaties moeten worden aangebracht, dient contact te worden
opgenomen met de dienst «Kathodische Bescherming» van de NV Fluxys Belgium (0228276
09), om in gemeenschappelijk overleg de te nemen beschermingsmaatregelen te bepalen.

12. Gedurende de werken vastgestelde beschadigingen van de vervoerinstallaties dienen
onmiddellijk aan de regionale exploitatiesector te worden gemeld (zie § 6). De conform deze
bepaling aan de NV Fluxys Belgium gemelde beschadigingen aan de installaties dienen door de
NV Fluxys Belgium worden hersteld.

13. Indien de werken niet vooraf werden gemeld (zie § 4 t.e.m. 7), zullen sowieso de door de NV
Fluxys Belgium uitgevoerde controlewerkzaamheden aan de aannemer worden aangerekend,
ongeacht de vergoeding voor elke andere schade.

14. Bij het aanvullen van sleuven en werkputten dient rond de vervoerinstallaties een laag van 30
cm te worden aangebracht, bestaande uit zand of losse aarde, vrij van harde voorwerpen.

15. Over de volledige lengte van de vervoerinstallaties van de NV Fluxys Belgium, vrijgemaakt
gedurende de werken, dient de aannemer tijdens de aanvulling een waarschuwingsnet en
waarschuwingslint aan te brengen, op ongeveer 30 cm boven deze installaties. Het
waarschuwingslint dient bij de regionale sector van de NV Fluxys Belgium te worden
aangevraagd.

16. De kruisingspunten en de evenwijdige tracés van de nieuwe installaties op minder dan 3 m van
deze van de NV Fluxys Belgium moeten op een liggingsplan worden aangeduid. Dit plan moet
ten laatste 3 maanden na de aanleg aan de NV Fluxys Belgium worden bezorgd.

WAT TE DOEN BIJ INCIDENTEN?

17. In geval van lichte beschadigingen (o.a. bekleding, leiding, kabel, ...):

• Stop onmiddellijk alle werkzaamheden;
• Bel de NV Fluxys Belgium via het noodnurnmer 0800 90 102 of 0228270 03;
• Laat de werkput open, beveilig hem, en wacht op een afgevaardigde van de regionale

sector;
• Tref alle passende maatregelen, teneinde de veiligheid van zowel personen als goederen

te waarborgen.
18. In geval van ernstige beschadigingen (kras, deuk,...):

• Stop onmiddellijk alle werkzaamheden;
• Zorg ervoor dat iedereen de omgeving van

de beschadiging verlaat tot op minstens 50 m;
• Vennijd elke ontsteking tot op minsténs 50 m van de

beschadiging: streng roolcverbod, vuurhaarden laten
doven, motoren van voertuigen laten stilleggen, alle
elektrische toestellen, GSM’s, semafoons enz. laten uitschakelen;

• Bel enkel vanop minstens 50 m van de beschadiging de NV Fluxys Belgium via het
noodnummer 0800 90 102 of 0228270 03.

19. In geval van een lek aan de vervoerinstallaties:

• Stop onmiddellijk alle werkzaamheden;
• Zorg ervoor dat iedereen de omgeving van het lek verlaat tot op minstens 200 m met

mogelijke schuilplaats;
• Vennijd elke ontsteking tot op minstens 50 m van het lek : strer

vuurhaarden doven, laat alle motoren van voertuigen
stilleggen, laat alle elektrische toestellen,
GSM’s, semafoons enz. uitschakelen;

• Bel enkel vanop minstens 50 m van het lek
de hulpdiensten op 100 of 112, en de NV Fluxys Belgium~
via het noodnummer 0800 90 102 of 0228270 03;

• Beschrijf zo precies mogelijk de plaats en
de grootte van het lek;

• Zet onmiddellijk de toegangswegen naar de betreffende zone af, leid het verkeer om en
houd het publiek op afstand;

• Tref alle passende maatregelen, om de veiligheid van zowel personen als goederen te
waarborgen.
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Acer palmatum ‘Dissectum Garnet’
Acer palmatum ‘Dissectum Ornatum’
Acer palmatum ‘Dissectum Rubrum’
Acer palmatum ‘Dissectum’
Acer sharasawanum ‘Aureum’

** Amelanchier lamarckii

Amorpha canescens
Aralia elata
Aronia arbutifolia
Aronia arbutifolia ‘Brilliant’
Aronia melanocarpa
Aronia prunifolia ‘Viking’
Aucuba Japorfica
Aucuba Japonica ‘Crontonifolia’
Aucuba Japonica ‘Variegata’
Berberis aggregata
Berberis buxifolia ‘Nana’
Berberis frikartii (X) ‘Amstelveen’
Berberis frikartii (X) ‘Telstar’
Berberis gagnepainhl
Berberis hybrido gagnepainhi ‘Chenaultii’
Berberis julianae
Berberis linearifolia ‘Orange King’
Berberis media ‘Parkjuweel’
Berberis media ‘Red Jewel’
Berberis ottawensis (X) ‘Superba’
Berberis stenophylla (X)
Berberis thunbergii ‘Atropupurea’
Berberis thungergii
Berberis vulgaris
Berberis wilsoniae
Betula nana
Buddleja alternifolia

** Buddleja davidil

Buddieja davidii ‘Black Knight’
Buddleja davidil ‘Charming’
Buddleja davidii ‘Empire Blue’
Buddieja davidii ‘lie de France’
Buddleja davidii ‘Royal Red’
Buddleja davidii ‘White bouquet’

* Buxus sempervirens

Callicarpa girldii
* Calluna vulgaris

Elaegnus pungens ‘Goldrim’
Elaegnus pungens ‘Maculta’
Elsholtzia stauntonli
Enkianthus campanulatus
Ephedra distachya
Erica (alle soorten)
Erica cinerea

Calycanthus floridus
Caryopteris clandonensis (X) ‘Heavenly Blue’
Caryopteris incana
Ceanothus delilianus (X)
Ceanothus delilianus (X) ‘Gloire de Versailles’
Ceanothus pallidus (X) ‘Marie-simon’
Cephalenthus occidentali~
Chaenomeles hybridica
Chaenomeles japonica
Chamaecytisus pupureus ‘Atropurpureus’
Chimonathus praecox
Clethra alnifolia
Clethra alnifolia ‘Pink Spire’
Clethra barbinervis

‘~“~“ Colutea arborescens

Cornus alba
Cornus alba ‘Argenteomarginata’
Cornus alba ‘Elegantissima’
Cornus alba ‘Gouchaultii’
Cornus alba ‘Kesselringil’
Cornus alba ‘Sibirica’
Cornus alba ‘Stolonifera’
Corylopsis pauciflora
Corylopsis spicata
Corylus avellana ‘Coïitc~rtc’
Cotinus coggygria
Cotinus coggygria ‘Royal Purple’
Cotoneaster sp.
Daphne burkwoodii (X) ‘Sommerset’
Daphne cneorum
Daphne mezereum ‘Grandiftora’
Daphne mezereum ‘Rubra’
Deutzia gracilis
Deutzia hybrida (X) ‘Magicien’
Deutzia hybrida (X) ‘Mont Rose’
Deutzia lemoinel (X)
Deutzia purpurascens ‘Klamiiflora’
Deutzia scabra ‘Plena’
Deutzia scabra ‘Pride of Rochester’
Diervilla splendens
Elaégnus commutata
Elaegnus ebbinggei
Elaegnus ebbinggei ‘Limelight’
Lespedeza thunbergil
Leucothoe walteri
Leycesteria formosa
Ligustrum japonicum ‘Rotundifolium’
Ligustrum lucidum
Ligustrum obtusifolium var regelianum
Ligustrum ovalifolium

Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden doorgegeven zonder
voorafgaande en formele toestemming van de directie van FLUXYS BELGIUM.

Lijst toegelaten beplantingen invoorbehouden zone van de aardgasleidingen



Erica tetralix
Escalloniasp.
Euonymus alatus
Euonymus fortunei
Forsythia intermedia (X)
Forsythia intermedia ‘Beatrix Farrand’
Forsythia intermedia ‘Courtalyn’
Forsythia intermedia ‘Flojor’
Forsythia intermedia ‘Goldzauber’
Forsythia intermedia ‘Lynwood’
Forsythia intermedia ‘Minigold’
Forsythia intermedia ‘Spectabilis’
Forsythia intermedia ‘Weekend’
Forsythia ovata ‘Tatragold’
Forsythia supensa var. fortunel
Fothergilla rnajor
Fuchsia hybrida (X) ‘Madame Cornelissen’
Gaultheria procumbens
Gaultheria shallon
Genista lydia
Genista pilosa
Genista pilosa ‘Vancouver gold’
Genista sagittalis
Genista tinctoria ‘Royal Gold’
Hamamelis intermedia (alle CV)
Hamamelis mollis
Hebe sp.

* Hedera sp.

Hydrangea sp.
Hypericum sp.
Ilex crenata (alle CV)
llex verticillata
Indigofera sp.
ltea virginica
Kalmia sp.
Kerria japonica
Kolwitzia amabilis
Laurus nobilis
Lavandula sp.
Ledum sp.
Prunus laurocerasus ‘Zabeliana’

* Prunus spinosa

Prunus subhirtella ‘Rosea plena’
-Prunus tenella
Prunus tomentosa
Prunus triloba
Pyracantha coccinea
Rhus cotinus
Rhus glabra
Ribes alpinum

** Ribes aureum
* Ribes nigrum
* Ribes rubrum

** Ribes sanguineum
* Ribes uva-crispa
* Rosa agrestis
* Rosa arvensis
* Rosacanina

~‘ Rosa pimpinellifolia
* Rosa rubiginosa

** Rosa rugosa

Rosa sp.
* Rosa tomentosa

Ligustrum ovalifolium ‘Aureum’
Ligustrum vulgare ‘Atrovirens’
Lonicera fragrantissima
Lonicera nitida (alle CV)
Lonicera pileata
Lonicera tatarica (alle CV)
Lycium barbarum
Magnolia stellata

** Mahonia aquifolium

Mahonia aquifolium ‘Apollo’
Mahonia bealel
Mahonia bealei ‘Hivernant’
Mahbnia japonica
Mahonia media ‘Charity’
Mahonia wagneri ‘Pinnacle’

* Myrica gale

Osmanthus sp.
Osmarea sp.
Pachysandra terminalis
Paeonia suifruticosa
Pernettya mucronata
Perovskia atriplicifolia
Philadelphus coronarius
Philadelphus coronarius ‘Aureus’
Philadelphus hybrida (X) ‘Belle Etoile’
Philadelphus hybrida (X) ‘Virginal’
Philadelphus hybrida (X) Lemoinei’
Physocarpus opulifolius ‘Luteus’
Pieris floribunda
Pieris hybrida
Pieris japonica
Potentilla sp.
Prunus cistena
Prunus glandulosa ‘Alba plena’
Prunus laurocerasus ‘Van Nes’
Prunus laurocerasus ‘I-lerbergil’
Prunus laurocerasus ‘Mischeana’
Prunus laurocerasus ‘Otto Luyken’
Prunus laurocerasus ‘Reynvaannii’
Prunus laurocerasus ‘Schipkaensis’

** Spiraea tomentosa

Stephanandra sp.
Symphoricarpos albus
Symphoricarpos sp.
Syringa microphylla (alle sp behalve vulgaris)
Tamarix pentandra

* Vaccinium myrtillus

Vaccinium oxycoccus
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea
Viburnum bodnantense (X) ‘Dawn’
Viburnum bodnantense (X) ‘Deben’
Viburnum burkwoodii (X)
Viburnum carlcephalum (X)
Viburnum carlesil
Viburnum davidil
Viburnum fragrans

** Viburnum lantana
* Viburnum opulus

Viburnum plicatum ‘Mariesil’
Viburnum plicatum ‘Rotundifolium’
Viburnum plicatum ‘Watanabe’
Viburnum rhytidophyllum



* Rubus caesius
* Rubus fruticosus
* Rubus idaeus

Rubus sp.
Rubus spectabHis

* Salix aurita

Salix balfouril (X)
Salix cotonifolia
Salix elaeagnos ‘Angustifolia’
Salix hastata ‘Wehrhahnll’
Salix helvetica
Salix integra ‘Hakuro~nishiki’
Salix irrorata
Salix multinervis (X)

* Salix repens

Salix repens ‘Argentea’
Salix repens ‘Rosmarinifolia’
Salix udensis ‘Sekka’
Salix wehrhahnii

* Sambucus racemosa

Sambucus racemosa ‘Plumosa Aurea’
Skimmia sp.
Sorbaria sp.

Spiraea sp.

Viburnum tomentosum
Weigelia florida ‘Nana Varaigata’
Weigelia florida ‘Purpurea’
Weigelia florida ‘Victoria’
Weigelia hybrida (X) ‘Abel Carrière’
Weigelia hybri~a (X) ‘Bristol Ruby’
Weigelia hybrida (X) ‘Candida’
Weigelia hybrida (X) ‘Eva Rathke’
Weigelia hybrida (X) ‘Evita’
Weigelia hybrida (X) ‘Fairy’
Weigelia hybricla (X) ‘Newport Red’
Weigelia hybrida (X) ‘Red Prince’
Weigelia middendorffiana
Yucca fihimentosa

Abies balsamea ‘Nana’
Chamaecyparis lawsonia ‘Minima Glauca’
Chamaecyparis pisifera ‘Boulevard’
Chamaecyparis pisifera ‘Filifera Aurea’
Chamaecyparis pisifera ‘Filifera Nana’
Cryptomeria japonica ‘Globosa Nana’
Cryptomeriajaponica ‘Jindai’
Juniperus chinensis (mdia) ‘Blaauw’
Juniperus chinensis ‘Mintiulep’
Juniperus chinensis ‘Old Gold’
Juniperus chinensis ‘Pfltzeriana Aurea’
Juniperus chinensis ‘Pfitzeriana’
Juniperus chinensis ‘Plumosa Aurea’
Juniperus chinensis ‘Rockery’
Juniperus chinensis ‘Stricta’
Juniperus communis ‘Hibernica’
Juniperus communis ‘Repanda’
Juniperus horizontalis glauca
Juniperus sabina ‘Hicksii’
Juniperus sabina ‘Tamariscifolia’
Juniperus squamata ‘Blue Carpet’
Juniperus squamata ‘Meyeri’
Juniperus squamata ‘Prostrata’

OPMERKING
* Inheemse planten

** exoten, maar ingeburgerde planten

~ niet bevestigd

Juniperus virginiana ‘Grey Owi’
Picea abies ‘Maxwellii’
Picea abies ‘Nidiformis’
Picea abies ‘Pumila Glauca’
Picea glauca ‘Conica’
Piceajezoensis
Picea omorika ‘Nana’
Picea pungens ‘Glauca Globosa’
Pinus mugo ‘Gnom’
Pinus mugo ‘Mops’
Pinus mugo mughus
Pinus mugo pumilio
Pinus strobus nana
Taxus baccata ‘Semperaurea’
Taxus baccata ‘Standishil’
Taxus baccata ‘Summergold’
Thuja occidentalis ‘Aurea Nana’

huja occidentalis ‘Danica’
Thuja occidentalis ‘Globosa’
Thuja occidentalis ‘Golden Globe’
Thuja occidentalis ‘Recurva Nana’
Thuja occidentalis ‘Rheingold’

• Er dient evenwel voor gezorgd te worden dat de planten binnen de voorbehouden zone niet hoger
worden dan 2,5 meter en een stamdiameter van 10 cm gemeten op een hoogte van 1,5 meter niet
overschrUden
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Aïr Prod~cts N.V.. Tel: +3293426811
Arbedkaal 1 Fax: +3293455760
Haverrnr. 4980
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Ruimte Vlaanderen
Dienst Ruimtelijke Ordening
Gebroederss Van Eyckstraat 4-6
BE - 9000 Gent

0%
Gent, 18 december 2013.

Onze ref. : Brief: ivd/l35lO6advies

Uw ref.: Assenede — 8.00/43002/4176.2 dd. 05/12/2013

Betreft: Adviesaanvraag DRO Stedenbouwkundige aanvraag, voor de bouw van 3
windturbines te Assenede, Gavergrachtstraat / Stoepestraat te Assenede,
kadastraal :1 ste afd.,seetie D, nummer(s)
1046,1047,1 048A,1201B,1201E,981B,292B,~83B,985.

Geachte,

Met betrekking tot bovenstaand project dienen wij U helaas een Negatief advies te
verschaffen.

Het negatief advies heeft enkel betrekking op de windturbine WT N3, met volgende
coördinaten :X107567 Y209848

Het negatief advies is niet van toepassing op de andere windturbines WT Nl en WT
N2, om dat deze op voldoende afstand, meer dan 187 meter (1 06 contour volgens uw
veiligheidsstudie), van de leiding van Air Products NV geplaatst worden.

Het negatief advies wordt gegeven om de volgende reden:

De betreffende windturbine WT N3, zou op een te.korte afstand (82,5 meter) van
onze Zuurstofleiding geplaatst worden.

Air Products NV is lid van Fetrapi, het Fetrapi-standpunt van vandaag vraagt een
tussenafstand van masthoogte plus halve rotordiameter. Ook in onze
veiligheidsvoorschriften is dit zo bepaald. Indien deze tussenafstand niet kan
gerespecteerd worden, dan dient een veiiigheidsstudie uitgevoerd te worden (zoals
hier is gebeurd).

Fetrapi is echter tot op heden niet akkoord met de wijze waarop deze studies worden
uitgevoerd.

Gelet op de recente contacten die Fluxys/Fetrapi heeft gehad betreffende dit
onderwerp, werd Fetrapi verzocht om samen met de windmolensector en Cel VR tot
een werkbare oplossing te komen.

Tot op heden is deze oplossing nog niet beschikbaar.

— G 210-0017850-54- TVNBTW 88402.052.330/030093 - HR GENT 101.357



Op basis van dat een 1% letaliteitgrens voor zuurstof ligt op een concentratie van
30% in de buitenlucht,is er een effect berekening gemaakt met Phast versie 6.7 (DNV
Software).Hier komt een 1 0~ contour uit welke 1 meter links en 1 meter rechts van de
leiding ligt.

Omdat het hier een leiding van voor KB1988 betreft is dit acceptabel.

In geval van nieuwbouw echter, zou de 1 0~ contour boven op de leiding moeten
liggen.

Als wij als leidingeigenaar geen extra risico mogen introduceren tijdens nieuwbouw,
willen wij ook geen extra risico van de nieuwbouw van een derde ontvangen.

Om die reden gaan wij geen extra risico accepteren (ook geen 6.83%).

Om bovenstaande reden kunnen wij, Air Products NV, de in het advies genoemde
tussenafstand (82,5 meter) niet aanvaarden.

Air Products NV neemt nota van de conclusie van de veiligheidsstudie, Air Products
NV stelt de exploitant, Storm 17 BVBA en Eneco Wind Belgium N.V. van de
windturbine, bij eventuele plaatsing aansprakelijk voor alle schade (zowel aan de
leiding als aan de omgeving) die zou kunnen veroorzaakt worden door het falen van
de betreffende windturbines.

Air Products NV is natuurlijk steeds bereid om samen met de exploitant van de
windturbines de discussie aan te gaan, over welke risico reducerende maatregelen
(uiteraard voor rekening van de exploitant) er op de leiding kunnen worden toegepast,
om het gezamenlijk risico,(zuurstofleiding plus windturbine) te reduceren tot een
aanvaardbare waarde.

Onze leidingen genieten van de bepalingen van de wet van 12.04.65 en van de
getroffen Koninidijke besluiten ter uitvoering van deze wet, deze regelt het
gasvervoer door middel van transportleidingen met het oog op de gasvoorziening van
het land en beschermd bijgevoig de gas vervoerinstallaties.

Artikel 11 van deze wet verbiedt elke daad die gas vervoerinstallaties of de exploitatie
ervan zou kunnen schaden.

Wij houden ons ter beschikking voor alle verdere inlichtingen betreffende de leiding.

Met de meeste hoogachting,

lv

I.Van Daele
Pipeline Technician
e-mail: pifpliin(ïI~airproducts. corn
Tel: +32474748356

Pagnina 2



Provincie

Oost~VIaanderen
Vooriedervan ons

- 1~O7952

directie Ruimte
dienst Ruimtelijke Planning

vérgadering van 1 Besluit van de Deputatie
09 januari 2ci14

L:\R0 1 \Gewesten\Vlaams Gewest\Vergunningen advies\024
Adviesvraag voor een whidturbineproject van Storm en
Eneco Wind te Assenede
Adviesvraag in het kader van de stedenbouwkundige
vergunning van drie winddturbines
Geert Versnick

1. Feitelijke en juridische grônden

leden het provinciedecreet van 9 december 2005, zoals gewijzigd, inzonder

heid.artikel 42 en 245-252

het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening en latere wijzigingen

dossiernummer:
1307952

zittingnummer:
~ 57

de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), zoals vastgesteid bij
Besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van
de decreetgeving op de ruimtelijke ordening, inzonderheid artikel 2.2.9 te.m.
2.2:12

termijn:
27 december 2014 het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 höudende

de definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
• en latere wijzigingen

De adviesvraag betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige
vergunning voor een installatie vöor de productie van elektriciteit, het verlenén
van een stedenbouwkundige vérgunni.ng voor dergelijke constructies valt onder

• de handelingen van algemeen belang waarvoor de bijzondere procedure van
art. 4.7.23 van de Vlaamse Codex-Ruimtelijke Ordening van toèpassing is; de
Deputatie kan hierdoor niet worden gevat door een eventuele
beroepsprocedure. -

het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) Oost-Vlaanderen,
goedgekeurd door de Vlaamse regering op 18 februari 2004 en latere
wijzigingen

het KB van 24 maart 1978 houdende de vaststelling van het
gewestplan Eeklo — Aalter, gewijzigd bij latere besluiten

de adviesvraag van het Departement Ruimte dd. 27 november 2013
betreffende een aanvraag v~n Storm bvba en Eneco Wind Belgium nv voor het
oprichten van 3 windturbines te Assenede

aanwezig
Briers Jan,

gouverneur~voorzitter

Vercamer Alexander
Versnick Geert
Hertog Peter
Dauwe Jozef
Bruggeman Hilde
couckuyt Eddy

kenmerk
betreft

verslaggever

De Smet Albert,
provinciegriffier

228387600
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De aanvraag tot een milieuvergunning voor dit project kan gevat worden door
een aanvraag tot een milieuvergunning; omwille hiervan zullen binnén dit
advies geen uitspraken worden gedaan over mogelijke milieuhinder, binnen dit
advies wordt enkel uitspraak gedaan over de ruimtelijke aspecten.

2. Motivering .

Situering .

De aanvraag omvat 3 turbines met een maximaal vermogen van 3,5
MW en een totale hoogte van max. 180m. Er wordt ook een stedenbouw
kundige vergunning aangevraagd voor de bouw van bijhorende elektriciteits
cabines, het inbuizen van grachten en waterlopen en het aanleggen van
infiltratiegrachtén en bijhorend kabeltracé. De windturbines staat ingeplant
langs de E34/N49 te Assenede, in de nabijheid van hét bedrijventerrein Akmo
en Rieme Noord (in ontwikkeling). De voorgestelde site is gelegen volgens het
gewestplan in agrarisch gebied.

Afweging

De windturbines worden ingeplant ten zuiden van de E341N49, aan de
noordzijde van deze weg ligt het bedrijventerrein AKMO te Assende. Dodr de
parallele inplanting langs de weg voldoet het project aan het bundelings
principe~

Het windpark is gesitueerd binnen een potentiële inplantinglocatie van
het Addendum Wind van het Provinciaal Ruimtêlijk Structuurplan. Door wind
turbines te gaan bundelen binnen potentieel daartoe geschikte. zones kan een
wilgroei in waardevolle aaneengesloten open ruimtegehelen vermeden worden.

Het is niet duidelijk hoe voorliggend project zich verhoudt tot de
maximale invulling van de potentiële.zoeklocatie. Zo is niet onderzocht hoeveel
turbines in het volledige gebied kunnen wrdengeplaatst en is het ook niet.
duidelijk of voorliggende aanvraag een maximale benuttig van de zone niet
hypothekèert. Dit is problematisch omdat in het PRS gesteld wordt dat het
windpoténtieel maximaal moet worden ingevuld; Omdat er geen afstemming
gebeurd is met de andere projectontwikkélaars in het gebieden omdat het
voorliggende project niet in samenhang werd bekeken met de ontwikkelingen
in Rieme Noord, kan geen gunstig advies worden gegeven.

Met betrekking tot het behoud en versterken van het lokale draagvlak
voor windenergie, is het aangewezèn om voor dit project maatregelen te
nemen met betrekking tot de herverdeling van lusten en lasten van, wind
turbineprojecten. Hiervoor verwijzen we naar de Provincieraadébeslissing van
24 april jI. waarin wordt gesteld dat een herverdeling van lusten en lasten en
een.grotere participatie van de lokale gemeenschap rondom de projectzones
een noodzakelijke voorwaarde is voor de realisatie op het terrein: Concreet
wordt gevraagd dat projectontwikkelaars aan de output zijdé een bijdrage doen
in fondsen voor landschapsopbouw en acties rondom hernieuwbare energief
rationeel energiegebruik. Aan de inputzijde vraagt men een réchtstreekse
verankering voor de lokale gemeenschap, volgens een getrapt systeem waarbij
tot 20% van de turbines worden voorbehouden voor de lokale overheid.

228387600
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.1...

Verder verwijzen we naar de beslissing van 5 december jI. van de
Deputatie waarin wordtbepaald aan welke voorwaârden moet worden voldaan
om te kunnen spreken van ‘rechtstreekse participatie’.

3. Besluit

Art .1 De aanvraag tot een stedenbouwkundige vergunning voor het
oprichten van 3 windturbines te Assenede wordt ongunstig geadviseerd.

Art: 2 Een afschrift van dit besluit wordttoegezonden aan de gewestelijk
stedenbouwkundige ambtenaar.

Gent, 09januari 2014

namens de Deputatie:

de provinciegriffier,
(get.) Albert Dé Smet

de gouverneur-’Joorzitter,
(gét.) Jan Briers

:::d~d ~‘!~ard ~fr~chri~i

228387600
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PROVI1~CIE Oost-VLaanderen Bijzondere Procedure - Verzending van advies
Gemeente Assenede

. Stedenbouwkundige aanvraag
, Dossier nr gemeente :43002/1 1809/B/2013/241.

behandelaar: L Clapp tel.: 09/341.95.96

DOSSIER R.O.
AANVRAGER Voornaam Eneco Wind Belgium NV en Storm 17 bvba

Achternaam
Woonadres Battelsesteenweg 455 i , 2800 Mechelen

telefoon

Ontvangstbewijs (datum) 29/11/2013
Aanvraag Aard Fout! Getal kan niet worden weergegeven in opgegeven notatie.

Straat en Stoepestraat en Gavergrachtstraat zn, 9960 Assenede
Kadaster ASSENEDE 1 AFD/ASSENEDE/, sectie D, nr(s) 0982B, 1046, 1047, 1201B

~ Advies gevraagd aan + datum Rohm O-Vl

Planologische gegevens
Gewestplan naam: Gentse en Kanaalzone datum: 14.09.1977.

zonering: agrarisch gebied
APA naam: datum:

~ zonering:
BPA naam: datum:

zonering:
. Verkaveling vergund op: nunmier:

Wegen en Infrastructuur o Gewestweg
Wegtoestand • Verhard

Uitrusting~
Andere ruimtelijke gegevens • monumenten en landschappen / vogelrichtlijngebied / waterwinningsgebied /

~ V duinendecreet / herwaarderingsgebied
• hoogspanningslijnen / pijpleidingen (gas-water) / waterlopen van cat.

. andere :
Openbaar onderzoek neen

• ja: startdatum door de aanvrager op
door het College op 11 december2013
einddatum : 09/01/2014

• aantal bezwaren 413
~ • beslissing van het college genomen op 4 februari 2014 omtrent de bezwaren:

. Ongegrond
Overtreding • werken reeds uitgevoerd : ja, volledig / ja, deels! neen

o bouwovertreding vastgesteld op (datum):
• door:
nrR.O.:
vonnis / arrest: datum:

Vroegere dossiers op perceel of
in omgeving
Korte samenvatting advies Ongunstig
college

~NGEKoML~N

t ~ 1~2~ 2Û~4

Ruimte



PROVINCIE Oost-VLaanderen Bijzondere Procedure~Verzending van advies
Gemeente Assenede Stedenbouwkundige aanvraag

Dbssier nr gemeente :43002/11 809/B/20 13/241.
. behandelaar: 1. Clapp tel.: 09/341.95.96

Gemotiveerd advies van het Datum Collegezitting : 4/02/2014
schepencollege

Toetsi~g~aan de regejgçving en de stedenbouwkund~ge voorsehri~t~n en
verkavelingsvoorschriften
Volgens de planologische voorzieningen van het bij KB dd. 14.09.1977
goedgekeurd gewestplan Gentse en Kanaalzone, is het goed gelegen in
agrarisch gebied.
Het terrein maakt noch deel uit van een BPA/RIJP, noch van een
goedgekeurde en niet vervallen verkaveling.
De aanvraag is principieel in strijd met de gewestplanbestemming maar kan
worden aanvaard met toepassing van artikel 4.4.9. van de VCRO waarbij
verwezen wordt naar de standaardtypebepalingen betreffende ‘landbouw’
uit de bijlage bij het besluit van de Vlaamse regering van 11.04.2008 tot
vaststelling van nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van
de ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Het terrein is gelegen langs een gewestweg.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft het oprichten van 3 windturbines met een maximaal
elektrisch vermogen van 3.500 kW per windturbine. Tevens worden 4
middenspanningscabines geplaatst met een oppervlakte van elk 26,40 m en
een hoogte van 3,54 m. Voor het aanleggen van de toegangswegen wordt
de inbuizing gevraagd van een aantal bestaande grachten en waterlopen.
De turbines staan ingeplant langs de autosnelweg E34fN49, een locatie die
binnen de zoekzone Gentse Kanaalzone valt.
De turbines hebben een tiphoogte van180 m. De rotordiameter van de
wieken bedraagt 114 m.
Er werd gekozen voor turbines van het traagdraaiende type. Standaard
worden ze voorzien van een anti-reflectiecoating om lichtschittering zoveel
mogelijk te vermijden.
Er dient echter op te worden gewezen dat er, voor wat betreft de inplanting,
een probleem is met de WT N3, de windturbine die het dichtst bij het
klaverblad voorzien is. De geplande toegangsweg tot deze windturbine z~al
immers in conflict komen met de door Agentschap Wegen en Verkeer
geplande brug over de expressweg ter hoogte van het kruispunt
Stoepestraat.
Bovendien is het planningsproces inzake windturbines voor de zoekzone
Gentse Kanaalzone nog niet volledig uitgewerkt. In dit stadium is er dan
ook nog geen zicht op hoeveel turbines in het volledige plangebied kunnen
worden geplaatst en hoe deze aanvraag zich verhoudt tot een maximale
invulling van dit plangebied. Om te vermijden dat deelinitiatieven de
maximale invulling van het windpotentieel hypothekeren, dient vooraf een
volledige visie te worden uitgewerkt voor dit plangebied vô6raleer
individuele initiatieven kunnen worden in overweging genomen.
Ten slotte verwijzen we ook naar de Provincieraadsbeslissing ~.ran
24.04.20 13 waarin wordt gesteld dat een herverdeling van lusten en lasten
en een grotere participatie van de lokale gemeenschap rondom de
projectzones noodzakelijk is om het lokale draagvlak voor windenergie te
stimuleren en te versterken. Hierbij dienen projectontwilckelaars een
bijdrage te doen in fondsen voor landschapsopbouw en in acties rond
hemieuwbare energie en rationeel energiegebruik.



PROVINCIE Oost-VLaanderen Bijzondere Procednre « Verzending van advies
Gemeente Assenede

Stedenbouwkutndige aanvraag
Dossier nr gemeente :43002/11 809/B/20 13/241.

behandelaar: L Clapp tel.: 09/341.95.96

=~==~===

Tegelijk moet er ook een verankering zijn voor de lokale gemeenschap,
volgens een getrapt systeem waarbij minstens 20 % van de ffirbines moet

. worden voorbehouden voor de lokale overheid.

: Advies:
Gelet op wat voorafgaat, wordt een ongunstig advies verleend.

Opmerkingen

RANDTEKENING

handteken~~

~ Zlemeentesecretaris Burgemeester

naam F. Willems Ph. De Coninck
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1 Aanduiding te verharden werkvlak

~ Aanduiding tijdelijke stockeerzone

Ezz —~ Werfzone

perceel sgren S

bestaand bebouwing

H—H Kabeltracé

~J Fxx Fotoaanduiding

V~~1 Bouwvrije zone

~SS~~1 Reservatiestrook AWV

Alle geplaatste windturbines binnen dit project zijn van h€

Hemelwaterverordening:

Ruimte Vlaanderen, Departement van de Vlaamse overheid

Plan mij bekend om gevoegd te worden bij de beslissing
over de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag volgens

de bijzondere procedure m.b.t.
de oprichting van 3 windturbines te ASSENEDE

Brederonummer: O244iZ6j~114

G

de gew stelijk S d kundig ambtenaar,

De verhardingen van toegangswegen en werkvlakken worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen
(steenslag) en vallen om die reden niet onder de toepassing van de hemelwaterverordening.

Rond de betonfundering van de mast wordt een drainagegrindkoffer voorzien die het water afkomstig
van de mast en het funderingsoppervlak opvangt en buffert totdat het kan infiltreren in de ondergrond.

windproject ‘ASSENEDE’

Storm 17 bvba in samenwerking met: Eneco
Katwilgweg 2 Battelsesteenweg 455i

~2050 Antwerpen 2800 Mechelen
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F:+32 3 2100721 F: +3215404192

www.eneco.be/wind
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F—-—--l Kabeltracé

Alle geplaatste windturbines binnen dit project zijn von hetzelfde type en hebben dezelfde afmetingen

Hemel waterverorden ing:

Ruimte Vlaanderen, Departement van de Vlaamse overheid

Plan mij bekend om gevoegd te worden bij de beslissing
over de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag volgens

de bijzondere procedure m.b.t.
de oprichting van 3 windturbines te ASSENEDE

Brederonummer: 8.0014300214176.2
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de geweste~k enouwkundig ambtenaar,
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‘~-‘j Aanduiding tijdelijke stockeerzone 1 —H Reservatiestrook AWV

— —j Werfzone

perceelsgren s

bestaand bebouwing

F—~H Kabeltracé

Alle geplaatste windturbines binnen dit project zijn van hetzelfde type en hebben dezelfde afmetingen

Hemel waterverorden ing:

Ruimte Vlaanderen, Departement van de Vlaamse overheid

Plan mij bekend om gevoegd te worden bij de beslissing
over de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag volgens

de bijzondere procedure m.b.t.
de oprichting van 3 windturbines te ASSENEDE

Brederonummer: 8.0014300214176.2
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bestaand bebouwing

Ez~H Kabeltracé

Bouwvrije zone

L ~1 Reservatiestrook AWV

Alle geplaatste windturbines binnen dit project zijn van hetzelfde type en hebben dezelfde afmetingen

Hemelwaterverordening:

Ruimte Vlaanderen Departement van de Vlaamse overheid

Plan mij bekend om gevoegd te worden bij de beslissing
over de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag volgens

de bijzondere procedure m.b.t.
de oprichting van 3 windturbines te ASSENEDE

Brederonummer: 8.0014300214176.2

2014
de gewestelijk iig ambtenaar,



1 Aanduiding te verharden werk’vlok

I<~-.Z2j Aanduiding tijdelijke stockeerzone

F~— —1 Werfzone
perceelsgrens

bestaand bebouwing

HzH Kabeltrac~

Alle geplaatste windturbines binnen dit project zijn var

Hemelwaterverordening:

Ruimte Vlaanderen, Departement van de Vlaamse overheid

Plan mij bekend om gevoegd te worden bij de beslissing
over de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag volgens

de bijzondere procedure m.b.t.
de oprichting van 3 windturbines te ASSENEDE

Brederonummer: 8.00143Q0ZL417,6.2
U ~ 201L

Gen

de gewestelij~e ouwkundig ambtenaar,

De verhardingen van toegangswegen en werkvlakken worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen
(steenslag) en vallen om die reden niet onder de toepassing van de hemelwaterverordening.

Rond de betonfundering van de mast wordt een drainagegrindköffer voorzien die het water afkomstig
van de mast en het funderingsoppervlak opvangt en buffert totdat het kan infiltreren in de ondergrond.

windproject ~AS5ENEDE’
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2800 Mechelen
Tel, +3215451300
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Bijlage 2 juridische en beleidsmatige context 
 
  



 

 

Bijlage 1: Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden (waarbij ‘J’ = juridisch relevant, ‘B’ is beleidsmatig relevant, ‘X’ = geen relevantie) 

 
 

Type/Data Inhoudelijk Relevantie Bespreking relevantie 

Algemeen   

m.e.r.-decreet en 

uitvoeringbesluit  
Decreet: 18 december 2002  

Uitvoeringsbesluit: 10 december 

2004 

Regelt de m.e.r.-procedure en geeft de 

categorieën van projecten of ingrepen waarvoor 

een milieueffectrapport moet worden opgemaakt 

J  Er moet  een project-MER of een gemotiveerd 

verzoek tot ontheffing worden opgesteld voor: 

i) Installaties voor het opwekken van elektriciteit 

door middel van windenergie voor zover de 

activiteit betrekking heeft : 

- op 20 windturbines of meer, of 

- op 4 windturbines of meer, die een aanzienlijke 

invloed hebben of kunnen hebben op een 

bijzonder beschermd gebied.  

 

De turbines turbines een mogelijke invloed op 

een bijzonder beschermd gebied, meer 

bepaald beschermd monument ‘Goed ter 

Looveren’. Bijgevolg valt het project onder 

rubriek 3i van bijlage II.  
 

Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening 

Decreet: 8 mei 2009 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (een 

coördinatie van het decreet ruimtelijke ordening) 

voert vernieuwingen in op drie belangrijke punten: 

vergunningen, planologie en handhaving. Deze 

codex regelt de organisatie van de ruimtelijke 

ordening in Vlaanderen en vervangt hierbij het 

Decreet houdende de organisatie van de 

ruimtelijke ordening en het Decreet betreffende 

de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 

oktober 1996. 

J Basis voor het ruimtelijk planningsstelsel op die 

bestuursniveaus, regelt de ruimtelijke 

structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, 

stedenbouwkundige verordeningen, 

stedenbouwkundige vergunningen, …   

Gewestplan Koninklijk Besluit: 28 december 

1972 

Geeft de bestemming en het gebruik van de 

gronden in Vlaanderen weer. 

Gewestplanwijzigingen worden niet meer 

J Het projectgebied en dus ook alle turbines zijn op 

het gewestplan gelegen in  agrarische gebieden 

(code  0900). 



 
Type/Data Inhoudelijk Relevantie Bespreking relevantie 

doorgevoerd. In het decreet van 18 mei 1999 is 

immers vastgelegd dat in de toekomst 

bestemmingen vastgelegd worden in ruimtelijke 

uitvoeringsplannen (RUP's). 

Bijzondere plannen van 

aanleg (BPA) 

 

 Plan opgesteld door een gemeente voor het 

bepaald deel (BPA) van het grondgebied van de 

gemeente 

 Nabij het projectgebied zijn de volgende 

goedgekeurde BPA’s van kracht: 

− BPA ‘Bedrijventerrein’ (1990/11/07; 
gemeente Assenede), ten noorden van de 
E34/N49 

− BPA ‘nr.5 Debbautshoek’ (1999/11/15; 
gemeente Zelzate), ten noorden van de 
E34/N49 en ten oosten van de R4 

− BPA ‘Rieme I’ (1996/03/11; gemeente 
Evergem), ten oosten van de R4 

Gewestelijke, provinciale 

of gemeentelijke RUPS 

 Bestemmingswijzigingen gebeuren via ruimtelijke 

uitvoeringsplannen. Een ruimtelijk 

uitvoeringsplan (RUP) bevat stedenbouwkundige 

voorschriften inzake de bestemming, de inrichting 

en/of het beheer. Het RUP werkt de algemene 

afspraken van het structuurplan juridisch verder 

uit. RUP’s komen in plaats van BPA’s en het 

gewestplan. Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 

is een instrument om uitvoering te geven aan het 

gewestelijk/provinciaal/gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan, waarin de grote beleidslijnen i.v.m. 

het ruimtelijk functioneren worden weergegeven.  

J Nabij het projectgebied zijn echter nog de 

volgende goedgekeurde RUP’s van kracht: 

− GRUP ‘Leidingstraat Zomergem-Zelzate – 
aanleg hoofdtransportleiding voor aardgas’ 
op ca. 420 m ten zuiden 

− GRUP ‘Afbakening Zeehaven Gent’, op ca. 
970 m ten (zuid)oosten, ten oosten van de 
R4: deelgebieden ‘afbakeningslijn’ (0), 
‘Zeehavengebied Rieme Noord’ (1), 
‘Koppelingsgebied Klein-Rusland-West’ (1) 
en ‘Kopperlingsgebied Rieme-Noord’ (7) 

Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen  
Decreet: 23 september 1997  

Herziening 2011 

Geeft een toekomstvisie over hoe we in 

Vlaanderen met onze schaarse ruimte moeten 

omgaan om een zo groot mogelijke ruimtelijke 

kwaliteit te krijgen (de planhorizon van het 

oorspronkelijke RSV was vastgelegd op 2007). 

Het RSV behandelt de structuurbepalende 

elementen op Vlaams niveau. 

B Het projectgebied is gelegen in het noorden van 

de pro-vincie Oost-Vlaanderen in het open 

ruimtegebied ten westen van het Zeehavengebied 

Gent. Het betreft hier de regio “Veldgebied 

Brugge – Meetjesland”, meer bepaald de 

deelruimte “Noordelijk Zandig Meetjesland 

(oostelijk deel)”.:  

Voor het voorliggend project zijn de volgende 

concepten relevant: 



 
Type/Data Inhoudelijk Relevantie Bespreking relevantie 

− Samenhangend landbouwgebied met 
grondgebonden landbouw als drager van de 
open ruimte  

− Minder samenhangend landbouwgebied met 
ruimte voor een gedifferentieerde 
landbouwontwikkeling  

− Behoud en versterken van markante 
terreinovergang polder-zandstreek  

Provinciaal Ruimtelijk 

Structuurplan Oost-

Vlaanderen 

18/02/2004, partieel herzien op 

17/04/2012 

Het PRS behandelt de structuurbepalende 

elementen op provinciaal niveau. De gewenste 

ruimtelijke structuur is richtinggevend op 

Provinciaal niveau. Bindende bepalingen leveren 

het kader voor uitvoerende maatregelen op 

Provinciaal niveau.  

B In het RSP van Oost-Vlaanderen wordt verwezen 

naar een ruimtelijk kader waarbinnen de plaatsing 

van windturbines zal toegelicht worden. Dit is 

uitgeschreven in het Provinciaal Beleidskader 

Windturbines Oost-Vlaanderen. Relevante 

selecties voor het projectgebied binnen het 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zijn: 

− De geplande windturbines vallen in een zone 
die door de provincie werd aangeduid als 
potentiële locatie voor windturbines met 
inplantingslocaties geschikt voor solitaire 
turbines, lineaire opstellingen of clusters. 

− Kreken Assenede (Grote Geul, Rode Geul, 
Vlietbeek, Hollands Gat) worden opgenomen 
in de lijst van belangrijkste natuur- en 
boscomplexen 

− de polders van Assenede in het Meetjesland. 
De polders vormen een open, sterk 
gestructureerd, homogeen landbouwgebied. 
In de polders is de akkerbouw ruimtelijk 
structuurbepalend.  

−  Uitbreiding AKMO op de grens van Zelzate – 
Assenede opgenomen als economisch 
knooppunt 

Binnen de provincie Oost-Vlaanderen  (PRS-OV) 

be-vindt het projectgebied zich op de rand van de 

deelge-bieden ‘Oost-Vlaams kerngebied’, 

grenzend aan het ‘westelijk open ruimtegebied’. 

Het projectgebied is zo-wel op landschappelijk, 

als op ruimtelijk en functioneel vlak gelegen t.h.v. 

een overgangszone, een zgn. schar-nier-regio. 



 
Type/Data Inhoudelijk Relevantie Bespreking relevantie 

Volgende ruimtelijke visie is binnen het PRS-OV 

van toepassing op de deelruimten:  

‘Oost-Vlaams Kerngebied’ als groeipool:  

− Regionale tewerkstelling op goed ontsloten 
plaatsen 

− Een stedelijk lichaam met omgevende dorpen 

− Open ruimten als binding tussen stad en 
openruimtegebied 

− Openbaar vervoer als relatie tussen stad en 
dorpen 

‘Westelijk open ruimtegebied’, onderdeel van een 

grensoverschrijdend openruimtegeheel met 

diverse kenmerken en functies: 

− Bundeling van wonen en 
woonondersteunende functies in een beperkt 
aantal centrale kernen 

− Evenwichtige geografische spreiding van 
tewerkstelling, gekoppeld aan centrale 
plaatsen met geschikte ontsluitingspotenties 

− Gebiedsgerichte afstemming tussen 
landbouw, bos, natuur en recreatie op basis 
van landschappelijke differentiatie 

− Gebiedsontsluiting gericht op de belangrijkste 
centrale kernen 

Gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan Assenede 

November 2008 Het GRS behandelt de structuurbepalende 

elementen op gemeentelijk niveau.  

B Er is geen specifieke vermelding rond 

windenergie in het GRS van Assenede. 

Provinciaal Beleidskader 

Windturbines Oost-

Vlaanderen   

September 2009 Dit Provinciaal Beleidskader wordt beschouwd 

als een addendum aan het bestaande PRS en 

omvat potentiële inplantingslocaties, zodat 

windturbines gestructureerd hun plaats krijgen in 

Oost-Vlaanderen   

B De geplande windturbines vallen in een zone die 

door de provincie werd aangeduid als potentiële 

locatie voor windturbines met inplantinglocaties 

geschikt voor solitaire turbines, lineaire 

opstellingen of clusters. De volgende algemene 

ruimtelijke principes, van toepassing op de 

ruimtelijke ontwikkeling van de deelgebieden 

‘Oost-Vlaams kerngebied’ en het ‘Westelijk open 

ruimtegebied’, zijn relevant voor het voorliggend 

project 



 
Type/Data Inhoudelijk Relevantie Bespreking relevantie 

 

Er zijn mogelijkheden voorzien voor lineaire 

inplantingen van turbines ter hoogte van 

Assenede. Er werd een overleg opgestart met het 

oog op het bepalen van een visie voor de 

inplanting van windturbines langsheen de N49. 

Hierbij komt wel dat er geen grootschalige 

turbines mogen worden ingeplant  langsheen de 

N49 – E34 tussen Kaprijke en Assenede. Ook is 

het havengebied, met daaraan gekoppeld het 

bijzonder economisch knooppunt Assenede-

Zelzate als poort een uitstekende en prioritaire 

zone voor de ontwikkeling van windturbines. 

− windturbines als afbakening of accentuering 
van het grootstedelijk gebied Gent; 

− de inplanting geeft de grens tussen het 
stedelijk gebied en de omgevende dorpen 
weer en de verdere vergroeiing van beide 
delen wordt tegengegaan; 

− inplantingplaatsen ter afbakening van het 
stedelijk weefsel, gekoppeld aan 
transportassen rondom het ‘Oost-Vlaams 
kerngebied’; 

− aandacht dient hierbij uit te gaan naar lineaire 
inplantingen; 

− het havengebied als uitstekend en prioritaire 
zone voor ontwikkeling van windturbines, met 
een lineaire inplanting als grensstellend 
element naar het buitengebied toe; 

− inplanting langsheen lijninfrastructuren, zoals 
E40, E17, E34, e.a. 

− om het openruimte-karakter te behouden 
kunnen langs de N49 – E34 geen 
grootschalige turbines worden ingeplant 
tussen Kaprijke en Assenede (ten westen van 
het studiegebied) 

− omwille van de hoge openruimte-kwaliteit 
worden geen inplantingen toegestaan in het 
open polder- en krekengebied en op de 
waardevol beboste dekzandrug Maldegem – 



 
Type/Data Inhoudelijk Relevantie Bespreking relevantie 

Stekene, met uitzondering van inplantingen in 
en rondom de Gentse Kanaalzone. 

 

Besluit houdende nadere 

regels inzake de 

ruimtelijke 

veiligheidsrapportage 

Besluit Vlaamse Regering: 26 

januari 2007 

Regelt de ruimtelijke veiligheidsrapportage J Voor de bouw van windturbines dient mogelijk een 

veiligheidsrapport opgemaakt te worden. Dit 

veiligheidsrapport is opgenomen in bijlage 

Decreet houdende 

algemene bepalingen in 

verband met milieubeleid 

(DABM)  

Decreet: 05 april 1995 Creëert een algemeen juridisch kader voor het 

milieubeleid ter overkoepeling van de bestaande 

sectorale regelingen en omvat dus de 

doelstellingen en de beginselen voor het 

milieubeleid in Vlaanderen 

J De uitvoeringsbesluiten i.v.m. m.e.r. ressorteren 

onder dit decreet. 

Decreet 

milieuvergunningen 

Vlarem I en II  

Decreet: 28 juni 1985  

Besluit Vlaamse Regering: 01 

augustus 1995 (Vlarem II) 

02 maart 2009 (Vlarem III) 

 

Omvat het Vlaamse reglement betreffende de 

milieuvergunning.  

In Vlarem II worden de algemene en sectorale 

voorwaarden beschreven, gekoppeld aan de 

vergunning tot exploitatie van een hinderlijke 

inrichting. VLAREM II bevat ook de indelingslijst 

(bijlage I) en de milieuspecifieke procedures 

zoals de evaluaties en de afwijkingsprocedure. 

In VLAREM III worden de algemene als sectorale 

voorwaarden beschreven die van toepassing zijn 

op inrichtingen van één bepaalde rubriek uit de 

indelingslijst. Daarnaast bevat VLAREM III ook 

milieukwaliteitsnormen (voor geluid, 

oppervlaktewater en grondwater, bodem, lucht) 

en geeft aan waar de overheid in haar beleid deze 

kwaliteitsnormen dient te hanteren. 

J De bepalingen m.b.t. windturbines in VLAREM 

zijn sterk uitgebreid in het kader van de 

zogenaamde Vlaremtrein 2011 / 2012 / 2013. 

Vlarem legt randvoorwaarden op inzake de 

toelaatbare geluidsproductie en hinder ingevolge 

slagschaduw evenals de wijze waarop dit dient 

geëvalueerd te worden. Deze aspecten komen 

nader aan bod in de disciplines geluid en mens 

(geluid, veiligheid en slagschaduw). 

 

Omzendbrief 

EME/2006/01 – 

RO/2006/02 en 

RO/2014/02 

2006 en 2014 Afwegingskader en randvoorwaarden voor de 

inplanting van windturbines 

J/B In de omzendbrief worden afwegingskaders en 

randvoorwaarden aangegeven waaraan de 

windturbines dienen te beantwoorden. In het MER 

wordt dit meer in detail geanalyseerd. 

Windplan Vlaanderen September 2000 In het Windplan Vlaanderen worden mogelijke 

inplantingsplaatsen voor windturbines in 

Vlaanderen weergegeven. Hierbij wordt rekening 

gehouden met onder meer windaanbod, plaats 

(B) Gezien het Windplan niet werd aangepast aan de 

beleidsvisie inzake de inplantingsvoorschriften 

voor windturbines, de nieuwe omzendbrief 

EME/2006.01–RO/2006/02 en evenmin aan de 



 
Type/Data Inhoudelijk Relevantie Bespreking relevantie 

configuraties, landschappelijke inpassing, 

netinpassing, milieuvoorwaarden en 

vogelbeschermingsgebieden. Op economisch 

vlak geeft het plan een indicatie van de kostprijs 

van de geproduceerde energie op de 

geïnventariseerde locaties. Het resultaat is een 

digitale kaart van Vlaanderen die door 

bestuurders, ambtenaren en andere actoren als 

beleidsinstrument kan worden gebruikt. 

opgemaakte BPA’s, APA’s, RUPS of andere 

gebiedsgebonden beleidsvisies, dient het 

Windplan Vlaanderen als indicatief te worden 

geïnterpreteerd.  

Deze bevindingen dienen in acht genomen te 

worden bij een lezing van het Windplan 

Vlaanderen. Het Windplan Vlaanderen baseerde 

zich op bepaalde premissen die met het 

verstrijken van de jaren en de inzichten van de 

besturen grondig zijn gewijzigd. Het Windplan 

Vlaanderen werd nooit aangepast aan deze 

evolutie.  

 

Decreet betreffende de 

organisatie van de 

elektriciteitsmarkt en 

bijhorende 

uitvoeringsbesluiten 

8 mei 2009 (B.S. 7 juli 2009) Behandelt de werking van de elektriciteitsmarkt 

na haar vrijmaking. De wet bakent de 

verschillende verantwoordelijkheden en 

structuren af van producenten, 

transmissienetbeheerder en reguleringsinstantie. 

Artikel 6 van de wet behandelt concessies in zee 

voor energieproductie uit “water, stromen of 

winden”. 

J In hoofdstuk III Leveringsvergunningen wordt 

aangegeven hoe een vergunning kan 

aangevraagd worden en wat de voorwaarden zijn. 

Bevat de regeling van de groenstroomcertificaten. 

Vlaams Energie- en 

Klimaatplan 2021-2030 

09/12/2019 Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 09/12/2019 Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 

Vlaamse Beleidsnota 

Energie 

2019-2024 Vlaamse Beleidsnota Energie 2019-2024 Vlaamse Beleidsnota Energie 

Richtlijn ter bevordering 

van het gebruik van 

energie uit hernieuwbare 

bronnen 

Richtlijn 2009/28/EG van 29 april 

2009 

Richtlijn ter bevordering van het gebruik van 

energie uit hernieuwbare bronnen 

Richtlijn 2009/28/EG 

van 29 april 2009 
Richtlijn ter bevordering van het gebruik van 

energie uit hernieuwbare bronnen 

Seveso-richtlijnen (1996/82/EG) van 9 december 

1996 en (2003/105/EG) van 16 

december 2003 

geïmplementeerd via het decreet 

van 1 december 2006 betreffende 

het samenwerkingsakkoord 

Seveso-richtlijnen (1996/82/EG) van 9 

december 1996 en 

(2003/105/EG) van 16 

december 2003 

geïmplementeerd via 

het decreet van 1 

Seveso-richtlijnen 



 
Type/Data Inhoudelijk Relevantie Bespreking relevantie 

tussen de gewesten (B.S. 

08.01.2007), het besluit 

ruimtelijke veiligheidsrapportage 

van 26 januari 2007 (B.S. 

19.06.2007 en het decreet 

milieueffectrapportage en 

veiligheidsrapportage van 21 

november 2003 (B.S. 

29.04.2004) + wijzigingen. 

december 2006 

betreffende het 

samenwerkingsakkoord 

tussen de gewesten 

(B.S. 08.01.2007), het 

besluit ruimtelijke 

veiligheidsrapportage 

van 26 januari 2007 

(B.S. 19.06.2007 en het 

decreet 

milieueffectrapportage 

en 

veiligheidsrapportage 

van 21 november 2003 

(B.S. 29.04.2004) + 

wijzigingen. 

Lucht 

Europese richtlijn lucht 

(2008/50/EG) 

Europese richtlijn: 21 mei 2008  Deze nieuwe richtlijn bundelt alle vorige richtlijnen 

in verband met de kwaliteit van de 

omgevingslucht, stroomlijnt de wetgeving en stelt 

nieuwe normen voor met betrekking tot fijn stof 

(PM2,5). Ten laatste 2 jaar nadien moet de 

richtlijn naar nationale en/of regionale wetgeving 

zijn omgezet. De uiterste termijn voor naleving 

van de grenswaarden die in de richtlijn staan, kan 

worden uitgesteld op voorwaarde dat de EU-

wetgeving volledig wordt gevolgd en de nodige 

beleidsmaatregelen zijn genomen om tegen de 

nieuwe uiterste datum de grenswaarden wel na te 

leven. Voor PM10 bedraagt de termijn van 

mogelijk uitstel 3 jaar na de publicatie van de 

richtlijn. 

B Tegen 2020 moeten de lidstaten de PM2,5-

stofdeeltjes in stedelijke gebieden met gemiddeld 

20% terugdringen t.o.v. het niveau in 2010. Tegen 

2015 moet de concentratie PM2,5-stofdeeltjes in 

deze gebieden lager zijn dan 20 microgram/m³. 

Op hun volledige grondgebied moeten de 

lidstaten een PM2,5-grenswaarde van 25 

microgram/m³ in acht nemen. Deze grenswaarde 

moet uiterlijk in 2015 gerespecteerd worden. Ook 

wordt een indicatieve grenswaarde ingevoerd 

voor PM2,5 tegen 2020: dan zou deze tot 20 

microgram/m³ moeten zijn teruggebracht. 



 
Type/Data Inhoudelijk Relevantie Bespreking relevantie 

Protocol van  Kyoto (2013-

2020) 

Verdrag: 1997  B De energieproductie door windenergie draagt bij 

tot het halen van de vooropgestelde 

Kyotodoelstelling. 

NEC-richtlijn 

(2016/2284/EU). 

Herziene NEC-richtlijn van de  

National Emission Ceilings 

2001/81/EG 

Ze bevat doelstellingen voor 2020 en 2030 die 

geformuleerd zijn als relatieve reducties ten 

opzichte van de emissies in 2005.  Naast het 

voldoen aan de emissieplafonds legt de richtlijn 

op dat de lidstaten een programma opstellen voor 

een geleidelijke vermindering van de nationale 

emissies van de betrokken stoffen (NOx, SO2, 

NMVOS, NH3 en PM2.5). Tot 2019 wordt 

getoetst aan de plafonds uit de 'oude' NEC-

richtlijn (2001/81/EG). 

 

B De energieproductie door windenergie draagt tot 

de vermindering van de emissies. 

Bodem 

Decreet betreffende de 

bodemsanering en 

bodembescherming,  

 

Vlaams reglement 

betreffende de 

bodemsanering en 

bodembescherming 

(Vlarebo 2008) 

Decreet: 27 oktober 2006 

 

 

 

Besluit Vlaamse Regering: 14 

december 2007 (en aanvullingen) 

Het nieuw bodemdecreet is in werking sinds 1 juni 

2008 en vervangt het vroegere bodemsanering-

decreet. In het nieuwe decreet zijn de 

fundamentele principes uit het oorspronkelijke 

bodemsanering-decreet behouden. Een aantal 

wijzigingen situeren zich op het gebied van 

saneringsplicht en overdracht van gronden en 

bodemonderzoek- en sanering. 

J In Figuur 11.2 worden de percelen weergegeven 

die opgenomen zijn in de databank van OVAM. 

Voor deze percelen wordt de relevante informatie 

voor het voorliggend project meegenomen in de 

discipline bodem.  

Voor grondverzet van meer dan 250 m³, ook van 

niet-verdachte gronden, moet een technisch 

verslag en bodembeheerrapport worden 

opgemaakt, zelfs indien de uitgegraven grond 

wordt toegepast binnen dezelfde kadastrale 

werkzone of op de eigendom van de eigenaars 

van de uitgegraven grond. 

Afvalstoffendecreet  

 

Vlarea 

Decreet: 2 juli 1981  

Besluit Vlaamse regering: 17 

december 2004 

Het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming 

en –beheer (Vlarea) is het uitvoeringsbesluit van 

het afvalstoffendecreet. Het heeft als doelstelling 

de gezondheid van de mens en het milieu te 

beschermen tegen de schadelijke invloed van 

J Bij de werkzaamheden komt grond vrij. Deze dient 

als afvalstof te worden beschouwd en kan enkel 

als aan de voorwaarden van Vlarea is voldaan 

gebruikt worden als secundaire grondstof 

(hergebruik als bodem). Bij aanvoer moet de 



 
Type/Data Inhoudelijk Relevantie Bespreking relevantie 

afvalstoffen en de verspilling van grondstoffen en 

energie tegen te gaan. 

aangevoerde bodem voldoen aan de specifieke 

voorschriften (attest) (zie ook Vlarebo) 

Afvalstoffen  Materialendecreet dd. 

24/06/2011 en uitvoeringsbesluit 

VLAREMA dd. 17/02/2012 en 

wijzigingen 

 Het decreet zet de Europese Kaderrichtlijn 

2008/98/EG om in Vlaamse regelgeving en legt 

een juridische basis voor de omslag van het 

Vlaamse afvalstoffenbeleid naar een beleid 

gericht op de ganse materiaalkringloop. 

 

J Bij de werkzaamheden komt grond en 

afbraakmateriaal vrij.   

In het decreet staat een duurzame ontwikkeling 

inzake materiaalgebruik centraal, met name 

vrijwaren van de gezondheid van mens en milieu, 

tegengaan van verspilling van grondstoffen en 

energie. Gerecycleerde afvalstoffen voor gebruik 

als bodem worden gereglementeerd in Vlarema. 

Dit aspect is niet van toepassing in voorliggend 

project voor de af te graven dekgronden. Bij 

eventuele afbraakwerkzaamheden (aanwezige 

leidingen, wegenis, …) wordt met Vlarema 

rekening gehouden. 

Water 

Grondwaterdecreet Decreet: 24 januari 1984  Regelt de bescherming van het grondwater. Het 

omvat onder meer de reglementering betreffende 

de grondwaterwinning, alsook bepaalt het de 

afbakening van waterwingebieden en 

beschermingszones rond drinkwaterwinningen. 

Wijzigingen met de decreten van 12 december 

1990 en 20 december 1996. 

J Het projectgebied is niet gelegen nabij 

grondwater- of waterwingebieden of 

beschermingszones rond waterwingebieden. 

 

Wet op de onbevaarbare 

waterlopen 

Koninklijk Besluit: 28 december 

1967 
Onbevaarbare waterlopen worden ingedeeld in 

drie verschillende categorieën: 

− categorie 1 (bevoegdheid Vlaams 

Gewest) 

− categorie 2 (bevoegdheid provincie) 

− categorie 3 (bevoegdheid gemeente) 

− de niet geklasseerde waterlopen vallen 

onder de bevoegdheid van de eigenaars 

van de percelen. 

J De onbevaarbare waterlopen in het studiegebied 

worden gesitueerd op Figuur 12.1.  



 
Type/Data Inhoudelijk Relevantie Bespreking relevantie 

Onder de bevoegdheid valt het beheer alsook de 

bepalingen voor beheer en onderhoud. 

Wet op de bevaarbare 

waterlopen 

Koninklijk Besluit: 5 oktober 1992  Duidt onder meer aan welke waterlopen als 

bevaarbare waterlopen worden beschouwd. Ze 

vallen onder de bevoegdheid van het Vlaams 

Gewest. 

J De bevaarbare waterlopen in het studiegebied 

worden gesitueerd op Figuur 12.1. 

Decreet integraal 

waterbeleid 

Decreet: 18 juli 2003  Legt de principes, doelstellingen en structuren 

vast voor een duurzaam waterbeleid conform de 

bindende bepalingen van de Europese 

Kaderrichtlijn Water. Via dit decreet worden een 

aantal nieuwe instrumenten ingevoerd - zoals de 

watertoets - die de overheid in staat moeten 

stellen een effectief beleid inzake integraal 

waterbeheer te voeren. Het waterbeheer wordt 

voortaan beschouwd per deelbekken. 

B Het MER zal de nodige elementen voor de 

watertoets aanleveren. 

Wet betreffende Polders Wet: 3 juni 1957  Regelt de bevoegdheid van de polders met als 

doel om het binnendijkse land te behoeden voor 

overstromingen door de zee, en het instellen van 

een optimaal peil in functie van het 

multifunctioneel gebruik van de gronden. 

X / J / B De windturbines vallen binnen de Zwarte 

Sluispolder. 

Besluit houdende 

vaststelling van een 

gewestelijke 

stedenbouwkundige 

verordening inzake 

hemelwaterputten, 

infiltratievoorzieningen, 

buffervoorzieningen en 

gescheiden lozing van 

afvalwater en hemelwater. 

Besluit Vlaamse Regering: 01 

oktober 2004 

Nieuwe vigerende verordening 

werd goedgekeurd door de 

Vlaamse Regering op 5 juli 2013 

en is van kracht vanaf 2014. 

Dit besluit gaat uit van het principe dat 

hemelwater in eerste instantie dient hergebruikt 

te worden, in tweede instantie in de bodem 

infiltreert en in laatste instantie vertraagd wordt 

afgevoerd. Het besluit is van toepassing op elke 

constructie of verharding groter dan 40 m². 

X Bij omgevingsvergunningsaanvraag werd 

hemelwaterverordening ingediend, waarbij 

rekening werd gehouden met nieuwe verharding 

en funderingssokkel met diameter 531 m² 

Biodiversiteit 

NATURA 2000: 

− Vogelrichtlijn  

Habitatrichtlijn 

Europese richtlijnen: 

2 april 1979 

21 mei 1992 

NATURA 2000 is het streven van Europa om een 

samenhangend Europees netwerk te vormen van 

gebieden en beschermingszones. Omvat 

speciale beschermingszones aangewezen in 

J De meest nabijgelegen speciale 

beschermingszones (SBZ) betreffen het 

Europees Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) ‘Polders’ 

(BE2500002) en het Europees 



 
Type/Data Inhoudelijk Relevantie Bespreking relevantie 

toepassing van de Europese Vogelrichtlijn en 

Habitatrichtlijn. 

Vogelrichtlijngebied ‘Krekengebied’ (BE2301134) 

op respectievelijk ca. 3.760 m en ca. 4.520 m ten 

noorden. Beide gebieden lopen in elkaar over. 

 

Tot slot is dit gebied ook erkend als het 

natuurreservaat ‘Meetjeslandse Krekengebied’ 

(E-085), beheerd door Natuurpunt vzw, en 

situeert dit gebied zich op ca. 4.550 m ten noorden 

van de geplande windturbines. 

Decreet betreffende het 

natuurbehoud en het 

natuurlijke milieu 

21 oktober 1997  Dit decreet heeft tot doel een bescherming, 

ontwikkeling en herstel van het natuurlijk milieu te 

verwezenlijken. Belangrijk hierbij zijn het 

“standstill” principe en de zorgplicht (Art. 14). 

Tevens voorziet het in de afbakening van het 

Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het 

Integraal Verwevings- en Ondersteunend 

Netwerk (IVON). Art. 16, art. 26 bis en art. 36 ter 

leggen de opmaak van respectievelijk een 

natuurtoets, VEN-toets en passende beoordeling 

vast. Art. 32 en 33 bieden het kader voor de 

erkenning van natuurreservaten. Het betreft 

natuurgebieden die van belang zijn voor het 

behoud en ontwikkeling van de natuur of het 

natuurlijk milieu. 

J  

Het dichtst bijgelegen gebied van het Vlaams 

Ecologisch Netwerk (VEN) overlapt grotendeels 

met deze SBZ gebieden en betreft de Grote 

Eenheid Natuur ‘Het Meetjeslands krekengebied 

West’ (GEN-201_1) op ca. 3.740 m ten noorden.  

 

Besluit van de Vlaamse 

Regering met betrekking 

tot soortenbescherming 

en soortenbeheer van 15 

mei 2009 

Besluit Vlaamse Regering: 15 mei 

2009 

Regelgeving die bescherming regelt van dieren 

en planten in Vlaanderen. Het besluit beoogt een 

meer systematische omzetting van de 

rechtstreekse soortenbescherming uit de Vogel- 

en Habitatrichtlijn in de Vlaamse regelgeving. Er 

wordt aangegeven welke soorten bescherming 

genieten, welke verbodsbepalingen gelden en 

welke actieve beschermingsmaatregelen 

genomen kunnen worden.  

J Bij de discipline biodiversiteit zal worden 

nagegaan of er beschermde soorten in het 

studiegebied voorkomen (zie § 13) 



 
Type/Data Inhoudelijk Relevantie Bespreking relevantie 

Conventie van Bonn  Ondertekening conventie: 1 

oktober 1990 door België en op 3 

mei 2002 door Vlaanderen 

bekrachtigd (in werking op 2 juni 

2003) 

Internationale overeenkomst ter bescherming 

van migrerende diersoorten 

B De relevantie zal nagegaan worden in de 

discipline biodiversiteit 

(zie § 13) 

Bosdecreet Bosdecreet dd. 13/06/1990 (B.S. 

dd. 28/09/1990) 

Het bosdecreet heeft tot doel het behoud, de 

bescherming, de aanleg en het beheer van de 

bossen in Vlaanderen te regelen.  

 

J De relevantie zal nagegaan worden in de 

discipline biodiversiteit 

(zie § 13) 

Ramsar Conventie van Ramsar 

d.d. 02/02/1971 

De Ramsar-conventie is een internationale 

overeenkomst inzake watergebieden 

(draslanden) die van internationale betekenis 

zijn, in het bijzonder als woongebied voor 

watervogels. 

 

X Het projectgebied is niet gelegen in of nabij een 

Ramsar gebied.  

(zie § 13) 

Natuurreservaten Vlaamse en/of erkende natuur- 

en bosreservaten, Besluit van de 

Vlaamse Regering dd. 

27/06/2003 

Door de Vlaamse Regering worden terreinen die 

belangrijk zijn voor het behoud en de ontwikkeling 

van het natuurlijk milieu aangewezen of erkend.  

 

J Het erkende natuurreservaat ‘Meetjeslandse 

Krekengebied’ (E-085) bevindt zich in de 

omgeving van de projectzone. De relevantie zal 

verder nagegaan worden in de discipline 

biodiversiteit. 

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Decreet onroerend 

erfgoed 

12 juli 2013, gewijzigd bij het 

decreet van 4 april 2014 (BS 

17/10/2013 en 15/04/2014) 

Het onroerend erfgoed decreet betreft één 

overkoepelende regelgeving voor monumenten, 

stads- en dorpsgezichten, landschappen en 

archeologie. Het decreet betreffende 

bescherming van monumenten, stads- en 

dorpsgezichten (03/03/76 en aanvullingen), 

decreet betreffende landschapszorg (16/04/96 en 

aanvullingen), Decreet houdende maatregelen 

tot behoud van erfgoedlandschappen 

(13/02/2004) en het decreet op het archeologisch 

patrimonium (30/06/1993 en 28/02/2003) zitten 

vervat in één onroerend erfgoeddecreet en –

besluit.  

J In de discipline landschap, bouwkundig erfgoed 

en archeologie zullen de beschermde stads- en 

dorpsgezichten, landschapen, monumenten, 

ankerplaatsen en bouwkundige relicten gelegen 

in de omgeving van het projectgebied beschreven 

worden. 

Zie § 14 

 

 



 
Type/Data Inhoudelijk Relevantie Bespreking relevantie 

Het decreet voorziet de vaststelling van 

inventarissen die de Vlaamse overheid kan 

inzetten om onroerend erfgoed te behouden. De 

vaststelling van een inventaris verbindt een 

aantal rechtsgevolgen aan erfgoedobjecten die 

waardevol, maar niet beschermd zijn. Het nieuwe 

decreet voorziet in de vaststelling van minstens 

vijf inventarissen: 

− Inventaris bouwkundig erfgoed 

− Landschapsatlas 

− Inventaris van archeologische zones 

− Inventaris van houtige beplantingen 

met erfgoedwaarde 

− Inventaris van historische tuinen en 

parken 

Regionaal landschap  Een regionaal landschap is een duurzaam 

samenwerkingsverband ter bevordering van 

onder meer streekeigen karakter, natuur en 

beheer van kleine landschapselementen (Art. 54 

van het decreet op natuurbehoud). 

X Assenede is gelegen in het regionaal landschap 

Meetjesland. 

Conventie van Malta Conventie: 16 januari 1992 Verdrag inzake de bescherming van het 

archeologisch erfgoed. 

 

B − Art. 5.3 van dit verdrag stelt dat 
milieueffectrapportages en de daaruit 
voortvloeiende beslissingen ten volle 
rekening houden met archeologische 
vindplaatsen en hun context. 

− Art. 5.4 legt op om zorg te dragen, wanneer 
bestanddelen van het archeologische 
erfgoed zijn gevonden gedurende 
bouwwerkzaamheden. 

In artikel 6.2. wordt bepaald passende 

maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat bij 

grote particuliere of openbare 

ontwikkelingsprojecten de totale kosten van 

eventuele noodzakelijk daarmee verband 

houdende archeologische verrichtingen worden 

gedekt door gelden afkomstig uit de overheid- of 



 
Type/Data Inhoudelijk Relevantie Bespreking relevantie 

privésector, al naargelang. Op de begroting voor 

deze projecten dient eveneens een post 

opgenomen te worden voor voorafgaande 

archeologische studies en onderzoeken, voor 

beknopte wetenschappelijke verslagen, alsmede 

voor de volledige publicatie en registratie van de 

bevindingen. 

 

 

 

 



  

   

 
 

 

 

 
 
 
Bijlage 3 Geluid: Resultaten individuele turbines 
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1 Algemeen 
 
Een slagschaduw is de schaduw die een object werpt op een ondergrond of een ander 
voorwerp. De draaiende bladen van een windturbine kunnen een wisselende schaduw of 
reflectie veroorzaken op bepaalde objecten. Slagschaduw komt voor wanneer de zon door de 
rotor van de windturbine schijnt. In het gebied dat in de projectiezone van de rotor gelegen is, 
zal de schaduw van de wiek waar te nemen zijn als een intermitterende schaduw ofwel een 
systematische variatie in lichtsterkte. Deze schaduw kan in sommige gevallen als storend 
ervaren worden. De mate waarin deze slagschaduw als hinderlijk wordt beschouwd is 
afhankelijk van het toerental van de draaiende rotor. 
 
Algemeen kan gesteld worden dat de slagschaduw het grootste is in de zone net ten noorden, 
ten oosten en ten westen van de windturbines. De zon staat op onze breedtegordel nooit pal in 
het noorden zodat de zone direct ten zuiden van de windturbine nauwelijks slagschaduw zal 
ondervinden. 
 
Artikel 5 20 6 2.3 van de VLAREM II vermeldt een maximum van 8 uur effectieve (=real-
case/verwacht) slagschaduw per jaar, met een maximum van 30 minuten effectieve 
slagschaduw per dag voor elk relevant slagschaduwgevoelig object. Voor relevante 
slagschaduwgevoelige objecten in industriegebied, met uitzondering van woonobjecten, geldt 
een maximum van dertig uur effectieve slagschaduw per jaar, met een maximum van dertig 
minuten effectieve slagschaduw per dag.  
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2 Projectopzet 
 
De omgeving van de windturbines is een dynamische omgeving, volop in ontwikkeling op het 
gebied van windenergie. In de buurt van de beoogde windturbines van Windpark Assenede zijn 
diverse windturbines vergund danwel operationeel. De bestudeerde windturbines zijn gelegen in 
de directe nabijheid van deze windturbines waardoor er mogelijk interferentie kan optreden op 
het gebied van slagschaduwhinder.  
 

2.1 Bepalen cumulatie met operationele/vergunde windparken in de omgeving 

 
Conform de Handleiding Windturbines van de dienst MER van augustus 2017 zijn turbines, 
welke significant kunnen interfereren, geïdentificeerd. De Handleiding omschrijft dat een 
bestaande of vergunde turbine moet worden meegenomen in de slagschaduwstudie wanneer 
de contour van 0 uur verwachte slagschaduw raakt aan de contour van 4u verwachte 
slagschaduw voor het project. 
 
Op basis van deze Handleiding zijn er zijn er 10 vergunde/bestaande turbines in de omgeving 
van de ontwikkellocatie geselecteerd waarmee ook cumulatief is gerekend. Deze turbines zijn 
weergegeven in Tabel 3-2. In Figuur 2.1 is deze selectiemethode ook grafisch weergegeven.  
 
 

2.2 Keuze slagschaduwgevoelige objecten 
 
Voor de gedetailleerde slagschaduwstudie, zijn op basis van Google Earth en Google 
Streetview rondom het park representatieve gevoelige objecten (woonobjecten en 
bedrijfsobjecten gekozen, waarvoor in detail de slagschaduwhinder is vastgesteld. 
 
De gevoelige objecten zijn, conform VLAREM II methodiek, primair gekozen op ligging binnen 
de cumulatieve 4-uurcontour, waarbij nadere limitatie is aangebracht tot alleen objecten welke 
ook binnen de solitaire 0-uurs contour van de te ontwikkelen windturbines zijn gelegen (zie ook 
Figuur 2.2). Buiten deze 0-uurs contour kunnen de nieuwe turbines van Windpark Assenede 
namelijk geen slagschaduw uitoefenen, waardoor alleen slagschaduwhinder door de 
geplande/bestaande/vergunde turbines kan optreden.  
 
De locatiekeuze is zodanig, dat de meest nabijgelegen relevante objecten zijn beschouwd, 
evenals objecten die representatief zijn voor nabijgelegen vergelijkbare objecten. Op deze wijze 
is een fijnmazig structuur van objecten verkregen dat genoeg informatie biedt aan overige 
nabijgelegen objecten. 
 
De relevante slagschaduwgevoelige woonobjecten zijn met name gelegen in de westelijke 
woonkern van Zelzate en de woonlinten van Stoepestraat (Stoepe – Triest) en Nieuwburgstraat 
(Ertvelde – Nieuwburg). De beschouwde bedrijfsobjecten zijn gelegen op het industrieterrein 
AKMO (zie ook Figuur 2.2). In het studiegebied zijn een tweetal serres gelegen welke in de 
slagschaduwstudie zijn opgenomen. 
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Figuur 2.1: overzicht selectie relevante bestaande/vergunde turbines (blauwe asterisks) 
- Blauwe contour betreft 4 uur/jaar verwachte slagschaduwhinder van Windpark Assenede  
- Gele contouren betreft 0 uur verwachte slagschaduwhinder van de vergunde/bestaande turbines. 
- Groen omcirkelde turbines zijn relevante bestaande/vergunde turbines voor slagschaduwstudie op basis 
van de Handleiding Windturbines van de dienst MER 
 

 
Figuur 2.2: detail gewestplan met de geselecteerde gevoelige objecten.  
- Paars gebied betreft industrieterrein waar voor bedrijfsobjecten de verruimde VLAREM II norm van 30 
uur/jaar geldt. 
- Blauwe contour: cumulatieve ISO contour van 4 uur/jaar verwachte slagschaduwhinder. 
- Gele contour: 0 uur/jaar  ISO contour verwachte slagschaduwhinder Windpark Assenede 
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3 Windparken 
 
In de onderstaande tabel zijn de coördinaten van de beoogde windturbines van Windpark 
Assenede weergegeven alsmede het beschouwde type windturbine en de tiphoogte gebruikt 
voor de slagschaduwstudie. 
 

Tabel 3-1 Karakteristieken windturbines Assenede 

WTG nr Parknaam Lambert-X Lambert-Y Rotordiameter 
(m) 

Tiphoogte (m) 

WT N1 Assenede 106.330 209.929 114 180 

WT N2 Assenede 106.755 209.906 114 180 

WT N Assenede 107.567 209.848 114 180 

 
Op basis van deze maximale dimensies is gerekend met een Senvion M114 3,2 MW met een 
rotordiameter van 114 meter op een ashoogte van 123 meter . 
 
De onderstaande relevante bestaande/vergunde turbines zijn, conform selectie volgens 
Handleiding Windturbines van de dienst MER, opgenomen in de slagschaduwstudie: 
 

Tabel 3-2 Karakteristieken relevante vergunde/bestaande windturbines 

WTG nr Parknaam Lambert-X Lambert-Y Rotordiameter 
(m) 

Tiphoogte (m) 

Aspi_05 Aspiravi 104.252 210.326 92 159 

Aspi_06 Aspiravi 104.887 210.149 92 159 

SEWB4 Ter Looveren 107.950 209.749 114 200 

SEWB5 Ter Looveren 108.285 209.669 114 200 

EDF-01 Rieme Noord 108.045 208.389 101 178 

EDF-02 Rieme Noord 108.635 208.384 101 178 

EDF-03 Rieme Noord 108.532 208.719 101 178 

EDF-04 Rieme Noord 108.245 208.816 101 178 

EWB STORM 108.258 209.186 114 180 

S STORM 107.772 208.739 114 180 
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4 Berekening slagschaduwcontouren 
 
De berekening voor het bepalen van de langjarig gemiddelde slagschaduwhinder gebeurde met 
behulp van het softwarepakket WindPRO 3.3 (2020). Enerzijds werden op verschillende 
specifieke locaties aan zogeheten schaduwreceptoren het aantal uren slagschaduw op 
jaarbasis berekend en anderzijds werd een kaart gegenereerd waarop door middel van ISO 
contouren het aantal verwachte uren slagschaduw oftewel de slagschaduwcontouren visueel 
worden voorgesteld (zie Figuur 4.1).  
 
De slagschaduw wordt berekend aan de hand van de turbinevorm, turbineomvang, en langjarig 
gemiddelde meteorologische condities, zoals de zonneschijnverdeling over het jaar en het 
aantal uren wind uit een bepaalde windrichting ter plaatse van het windpark. Door ook de 
windrichting als invoerparameter mee te nemen kan rekening worden gehouden met het 
draaien van de rotorrichting, wat gevolgen heeft voor de slagschaduweffecten. Als langjarig 
gemiddelde zonneschijnduur ter plaatse zijn de langjarige statistieken van het weerstation 
Zelzate (KMI, NIS 43018) gebruikt. Voor het opstellen van een plaatselijk windprofiel zijn 20 
jaars high resolution meso-scale winddata 1 gebruikt. 
 
In de slagschaduwberekeningen zijn de volgende aannames gemaakt: 

• Minimale zonhoogte boven de horizon voor significante invloed → 3 graden; 

• Hoogteverschillen: de hoogteverschillen zijn opgenomen in de modellering; 

• Obstakels: obstakels zoals gebouwen en/of beplanting tussen turbine en gevoelige objecten 

zijn conform de rekenmethodiek van de VLAREM II niet meegenomen in de berekeningen. 

Door deze aanname wordt uitgegaan dat er geen gebouwen zijn tussen de 

woonobjecten/bedrijven en de turbines die zicht en dus ook slagschaduw ontnemen. 

• Conform de rekenmethodiek van VLAREM II is uitgegaan dat licht (en dus ook slagschaduw) 

langs alle kanten van een woning of bedrijf kan binnendringen. Door deze aanname wordt 

uitgegaan dat de beschouwde woonobjecten en bedrijven aan alle gevels ramen hebben en 

een niet gecompartimenteerd binnenverblijf. Met name voor bedrijfsgebouwen zal een 

nadere detaillering nodig zijn (o.a. compartimentering, blinde gevels, raampartijen etc) om 

modelmatig de werkelijke situatie te benaderen. Waar mogelijk, zijn, in de studie voor een 

aantal bedrijfsobjecten, de gevel oriënteringen aangehouden.  

• Raamgrootte: 

 De gekozen raamgrootte voor woon- en bedrijfsobjecten betreft, conform de 

rekenmethodiek van VLAREM II, 5 meter breed en 2 meter hoog. De onderkant van het 

raam is op 1 meter boven maaiveld gelegen. 

 Voor bedrijfslocaties met dakstraten is de maatvoering aangehouden als plat vlak op een 

hoogte van 6 meter.  

 Voor serres zijn de oppervlaktes als maatvoering aangehouden op een hoogte van 2 

meter. 

• De bestaande/vergunde windturbines kennen geen mitigerende maatregelen. 

 
  

 
1 High resolution Meso scale data is modelled by EMD (http://www.emd.dk).The meso scale model is run at a spatial 
resolution of 3x3 km with hourly temporal resolution. ERA5 data from ECMWF (http://www.ecmwf.int) has been used as 
the global boundary data set. 
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Figuur 4.1: Overzicht projectgebied met cumulatieve slagschaduw ISO contouren (uren per jaar verwachte 
slagschaduwhinder en geselecteerde gevoelige objecten 
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5 Impact slagschaduw en lichtreflecties op de omgeving 
 

De meeste slagschaduw valt noordelijk van de windturbines in de directe omgeving, direct ten 

zuiden van de windturbines doen zich geen slagschaduweffecten voor. 
Er bevinden zich gevoelige objecten in de omgeving van de windturbines van de diverse 
windparken waar de in VLAREM II opgelegde norm van maximaal 8 uur effectieve 
slagschaduwduur per jaar (hierna genoemd “jaar” norm) kan worden overschreden. De 
windturbine kan worden voorzien van een stilstandsmodule zodat de windturbine stilgezet kan 
worden om op die manier voor alle woonobjecten/bedrijven voldoen aan de 8 uur norm (voor 
zover deze objecten ook gelegen zijn binnen de invloedsfeer van deze turbine). 
 
Naast maximaal 8 uur slagschaduw per jaar, wordt in VLAREM II ook gesteld een maximum 
van 30 minuten effectieve slagschaduw per dag (hierna genoemd “dag” norm) te respecteren. 
Wanneer er wordt getoetst aan het maximum van 30 minuten effectieve slagschaduw per dag, 
dan zijn er objecten die in potentie (astronomisch maximum) meer dan 30 minuten per dag 
slagschaduw kunnen ontvangen.  
 
De potentiële duur betreft de situatie wanneer: 

• Tijdens de slagschaduwpassage de zon schijnt, en; 

• Tijdens de slagschaduwpassage de stand van de rotor haaks op de zonrichting staat, en; 

• Tijdens de slagschaduwpassage de windturbine in bedrijf is. 
 

Hierbij moet aangetekend worden dat de rekenmethodiek van VLAREM II uitgaat van een 
zogenoemde ‘worst-case’ situatie waarbij er geen obstakels zijn gelegen tussen het gevoelige 
object en de windturbines en de objecten een raamoriëntatie hebben dat altijd naar 
windturbines is gericht. In de praktijk zal door de aanwezige bebouwing en beplanting, 
beschaduwingseffecten optreden dat slagschaduwhinder in min of meerdere mate zal 
reduceren. Daarbij zal de werkelijke raamoriëntatie de waarneembaarheid van slagschaduw 
kunnen verminderen. Tot slot zal met name bij bedrijven het bezettingsprofiel van belang zijn.  
 
In hoofdstuk 6 zal hier nader op worden ingegaan.  
 
 

5.1 Resultaten detailberekeningen 

 
De gedetailleerde resultaten van de slagschaduwberekeningen zijn in Tabel 5-1 weergegeven.  
In deze tabellen zijn de berekende slagschaduwhinder weergegeven op de gekozen relevante 
objecten voor: 
 
a. Vergunde/bestaande situatie; 
b. Windpark Assenede; 
c. Cumulatieve situatie (a+b). 
 
Het verschil tussen het berekende effect van de vergunde/bestaande situatie en de cumulatieve 
situatie is weergegeven in de kolommen delta. Een delta van 0:00 betekent dat de windturbines 
van Windpark Assenede geen additionele bijdrage heeft op de slagschaduwimpact (uren/dag of 
uren/jaar) van het betreffende object. 
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Tabel 5-1 Resultaten berekeningen slagschaduwhinder 

     bestaand/vergund  Assenede  Cumulatief  delta  delta 

  

  

    

 
Uren per 

dag 
Uren per 

jaar   
Uren per 

dag 
Uren per 

jaar   
Uren per 

dag 
Uren 

per jaar   
Uren per 

dag   
Uren per 

jaar    

Gevoelige 
objecten 

type 
object Lambert  

x 
Lambert 

y 

 astro-
nomisch 

maximum verwacht   

astro-
nomisch 

maximum verwacht   

astro-
nomisch 

maximum verwacht   

astro-
nomisch 

maximum   verwacht  

S-001 woning 108.623 209.608  1:27 51:42  0:26 2:53  1:27 53:34  0:00  1:52 

S-002 woning 108.160 209.636  1:03 11:12  0:45 16:08  1:03 27:53  0:00  16:41 

S-003 woning 108.024 209.536  1:06 16:04  0:21 1:54  1:06 18:02  0:00  1:58 

S-004 woning 107.451 210.361  0:57 7:39  0:55 13:42  1:21 21:19  0:24  13:40 

S-005 woning 107.323 210.194  0:59 8:06  1:21 24:17  2:20 32:23  1:21  24:17 

S-006 woning 106.784 210.481  0:33 2:06  1:13 14:55  1:13 17:07  0:40  15:01 

S-007 woning 106.768 210.313  0:30 1:54  1:36 27:32  1:36 29:14  1:06  27:20 

S-008 woning 106.637 210.283  0:20 1:09  2:03 33:44  2:03 34:21  1:43  33:12 

S-009 woning 106.523 210.221  0:19 1:02  2:25 41:25  2:25 41:32  2:06  40:30 

S-010 woning 105.901 210.086  0:22 1:57  1:40 14:17  1:40 16:14  1:18  14:17 

S-011 woning 105.934 209.578  0:20 4:09  0:33 11:14  0:51 15:24  0:31  11:15 

S-012 woning 106.028 209.496  0:19 3:35  0:33 8:06  0:47 11:42  0:28  8:07 

S-013 woning 107.237 209.990  0:43 6:17  2:25 30:59  2:27 35:35  1:44  29:18 

S-014 woning 107.273 209.916  0:40 7:09  2:21 41:16  2:21 46:24  1:41  39:15 

S-015 woning 107.311 209.870  0:41 10:07  2:20 64:34  2:20 73:28  1:39  63:21 

S-016 woning 107.175 209.467  0:35 21:24  0:31 6:52  1:01 28:21  0:26  6:57 

S-017 woning 107.457 210.459  0:52 6:57  0:35 8:26  1:08 15:19  0:16  8:22 

S-018 woning 106.724 210.565  0:19 1:07  0:44 8:03  0:44 9:13  0:25  8:06 

S-019 woning 106.367 210.577  0:15 0:40  0:49 5:24  0:49 6:04  0:34  5:24 

S-020 woning 105.868 209.620  0:22 4:42  0:30 6:45  0:35 11:27  0:13  6:45 

S-021 woning 107.412 209.189  0:49 21:48  0:18 1:52  0:49 23:42  0:00  1:54 

S-022 woning 109.277 209.614  0:38 10:47  0:00 0:00  0:38 10:47  0:00  0:00 

S-023 woning 109.248 209.677  0:41 10:00  0:16 0:51  0:52 10:40  0:11  0:40 

S-024 woning 109.230 209.755  0:46 9:30  0:17 0:51  0:57 10:17  0:11  0:47 

S-025 woning 109.067 209.860  0:54 10:43  0:18 1:04  1:01 11:49  0:07  1:06 

S-026 woning 109.019 209.809  0:59 12:33  0:19 1:13  1:13 13:47  0:14  1:14 

S-027 woning 108.946 209.767  1:06 15:02  0:20 1:27  1:23 16:26  0:17  1:24 

S-028 woning 107.529 210.635  0:38 2:51  0:27 5:13  0:42 8:01  0:04  5:10 

S-029 woning 107.504 210.662  0:33 2:26  0:28 6:04  0:49 8:28  0:16  6:02 

S-030 woning 107.454 210.704  0:28 2:07  0:28 5:57  0:54 8:03  0:26  5:56 

S-031 woning 105.879 210.432  0:21 1:42  0:50 8:56  0:50 10:35  0:29  8:53 

S-032 woning 105.833 210.243  0:24 2:37  1:09 9:02  1:09 11:38  0:45  9:01 

S-033 woning 105.579 209.996  0:38 5:40  0:39 5:21  0:39 11:03  0:01  5:23 

S-034 woning 105.515 209.817  0:34 8:11  0:34 6:45  0:34 14:56  0:00  6:45 

S-035 woning 105.604 209.687  0:21 3:22  0:37 13:18  0:53 16:40  0:32  13:18 

S-036 woning 105.656 209.287  0:00 0:00  0:24 6:05  0:24 6:05  0:24  6:05 

S-037 woning 108.561 210.041  1:07 19:32  0:27 2:35  1:07 22:11  0:00  2:39 

S-038 woning 108.634 210.216  0:44 14:11  0:25 2:10  0:44 16:24  0:00  2:13 

S-039 woning 108.738 210.336  0:36 9:43  0:22 1:44  0:36 11:30  0:00  1:47 

S-040 woning 108.095 210.578  0:00 0:00  0:33 5:41  0:33 5:41  0:33  5:41 

S-041 woning 108.603 210.583  0:28 4:01  0:23 1:55  0:28 5:58  0:00  1:57 

S-042 woning 108.682 210.493  0:28 5:19  0:22 1:49  0:28 7:09  0:00  1:50 

S-043 woning 108.825 210.401  0:32 8:00  0:20 1:28  0:32 9:30  0:00  1:30 

S-044 woning 108.926 210.489  0:29 6:22  0:19 1:12  0:29 7:35  0:00  1:13 

S-045 woning 109.024 210.158  0:34 7:40  0:19 1:06  0:34 8:47  0:00  1:07 
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     bestaand/vergund  Assenede  Cumulatief  delta  delta 

  

  

    

 
Uren per 

dag 
Uren per 

jaar   
Uren per 

dag 
Uren per 

jaar   
Uren per 

dag 
Uren 

per jaar   
Uren per 

dag   
Uren per 

jaar    

Gevoelige 
objecten 

type 
object Lambert  

x 
Lambert 

y 

 astro-
nomisch 

maximum verwacht   

astro-
nomisch 

maximum verwacht   

astro-
nomisch 

maximum verwacht   

astro-
nomisch 

maximum   verwacht  

S-046 woning 109.085 210.306  0:28 4:47  0:18 0:57  0:28 5:44  0:00  0:57 

S-047 woning 109.070 210.362  0:28 4:55  0:17 0:57  0:28 5:53  0:00  0:58 

S-048 woning 109.048 210.479  0:26 5:57  0:17 0:57  0:26 6:55  0:00  0:58 

S-049 woning 109.139 210.453  0:25 4:20  0:16 0:48  0:25 5:09  0:00  0:49 

S-050 woning 108.899 209.760  1:11 16:37  0:21 1:33  1:28 18:06  0:17  1:29 

S-051 woning 109.117 209.957  0:45 8:28  0:17 0:58  0:45 9:27  0:00  0:59 

S-052 woning 109.154 210.025  0:40 8:08  0:17 0:54  0:40 9:03  0:00  0:55 

S-053 woning 109.168 210.080  0:37 8:08  0:17 0:52  0:37 9:02  0:00  0:54 

S-054 woning 109.175 210.133  0:32 7:44  0:17 0:51  0:32 8:37  0:00  0:53 

S-055 woning 109.182 210.213  0:28 6:40  0:17 0:49  0:28 7:31  0:00  0:51 

S-056 woning 109.239 210.272  0:25 5:50  0:00 0:00  0:25 5:50  0:00  0:00 

S-057 woning 109.267 209.839  0:45 6:21  0:16 0:46  0:51 7:07  0:06  0:46 

S-058 woning 105.635 209.338  0:00 0:00  0:23 6:21  0:23 6:21  0:23  6:21 

S-059 woning 105.622 209.484  0:15 2:22  0:24 6:20  0:32 8:42  0:17  6:20 

S-060 woning 105.592 209.610  0:16 1:33  0:36 15:03  0:51 16:37  0:35  15:04 

S-061 woning 105.575 209.644  0:16 1:31  0:36 14:26  0:52 15:58  0:36  14:27 

S-062 woning 105.571 209.667  0:16 1:30  0:36 12:11  0:51 13:41  0:35  12:11 

S-063 woning 105.559 209.690  0:17 1:29  0:35 10:32  0:50 12:01  0:33  10:32 

S-064 woning 105.594 209.686  0:18 2:52  0:37 12:37  0:53 15:29  0:35  12:37 

S-065 woning 105.619 209.686  0:23 3:54  0:38 15:10  0:54 19:04  0:31  15:10 

S-066 woning 105.692 209.740  0:27 7:24  0:43 17:31  1:03 24:55  0:36  17:31 

S-067 woning 105.657 209.733  0:28 7:07  0:40 14:11  0:55 21:17  0:27  14:10 

S-068 woning 105.622 209.721  0:28 5:53  0:39 12:31  0:54 18:23  0:26  12:30 

S-069 woning 105.600 209.716  0:26 4:54  0:37 11:33  0:53 16:26  0:27  11:32 

S-070 woning 105.587 209.714  0:24 4:18  0:36 11:02  0:52 15:20  0:28  11:02 

S-071 woning 105.562 209.720  0:22 3:38  0:36 9:53  0:49 13:31  0:27  9:53 

S-072 woning 105.550 209.713  0:17 2:34  0:35 9:36  0:47 12:10  0:30  9:36 

S-073 woning 105.543 209.735  0:22 3:44  0:35 8:53  0:43 12:38  0:21  8:54 

S-074 woning 105.539 209.752  0:26 4:43  0:35 8:25  0:41 13:08  0:15  8:25 

S-075 woning 105.534 209.768  0:29 5:36  0:34 8:01  0:37 13:37  0:08  8:01 

S-076 woning 105.535 209.784  0:32 6:42  0:35 7:41  0:35 14:24  0:03  7:42 

S-077 woning 105.493 209.925  0:36 11:28  0:32 4:51  0:36 16:20  0:00  4:52 

S-078 woning 105.488 209.947  0:37 10:04  0:32 4:34  0:37 14:40  0:00  4:36 

S-079 woning 105.480 209.971  0:38 9:06  0:32 4:17  0:38 13:25  0:00  4:19 

S-080 woning 105.462 210.004  0:41 9:04  0:34 3:55  0:41 13:01  0:00  3:57 

S-081 woning 105.426 210.000  0:41 11:20  0:32 3:34  0:41 14:57  0:00  3:37 

S-082 woning 105.433 210.095  0:59 9:05  0:38 3:33  0:59 12:38  0:00  3:33 

S-083 woning 105.384 210.111  1:04 10:47  0:37 3:12  1:04 13:58  0:00  3:11 

S-084 woning 105.563 209.986  0:37 6:03  0:37 5:11  0:37 11:15  0:00  5:12 

S-085 woning 105.572 210.030  0:44 5:51  0:42 5:05  0:44 10:56  0:00  5:05 

S-086 woning 105.583 210.043  0:46 5:40  0:43 5:11  0:46 10:52  0:00  5:12 

S-087 woning 105.615 210.057  0:46 5:09  0:47 5:36  0:47 10:45  0:01  5:36 

S-088 woning 105.406 210.256  0:49 7:46  0:44 3:28  0:49 11:13  0:00  3:27 

S-089 woning 105.311 210.289  0:48 10:30  0:40 2:53  1:10 13:23  0:22  2:53 

S-090 woning 105.301 210.341  0:48 10:19  0:39 2:48  1:23 13:06  0:35  2:47 

S-091 woning 105.281 210.459  0:45 9:23  0:33 2:36  1:12 12:00  0:27  2:37 
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     bestaand/vergund  Assenede  Cumulatief  delta  delta 

  

  

    

 
Uren per 

dag 
Uren per 

jaar   
Uren per 

dag 
Uren per 

jaar   
Uren per 

dag 
Uren 

per jaar   
Uren per 

dag   
Uren per 

jaar    

Gevoelige 
objecten 

type 
object Lambert  

x 
Lambert 

y 

 astro-
nomisch 

maximum verwacht   

astro-
nomisch 

maximum verwacht   

astro-
nomisch 

maximum verwacht   

astro-
nomisch 

maximum   verwacht  

S-092 woning 105.228 210.414  0:51 11:55  0:34 2:24  1:21 14:20  0:30  2:25 

S-093 woning 105.233 210.570  0:43 10:55  0:26 2:15  0:46 13:15  0:03  2:20 

S-094 woning 105.145 210.479  0:54 14:28  0:29 2:02  0:55 16:34  0:01  2:06 

S-095 woning 105.118 210.547  0:51 14:27  0:21 1:17  0:51 15:49  0:00  1:22 

S-096 woning 105.168 210.578  0:46 12:25  0:21 1:22  0:46 13:51  0:00  1:26 

S-097 woning 105.200 210.612  0:43 10:50  0:24 2:04  0:43 13:00  0:00  2:10 

S-098 woning 105.145 210.696  0:38 6:37  0:20 1:10  0:38 7:49  0:00  1:12 

S-099 woning 105.124 210.720  0:34 5:12  0:20 1:06  0:34 6:19  0:00  1:07 

S-100 woning 105.105 210.725  0:31 4:41  0:19 1:03  0:31 5:46  0:00  1:05 

S-101 woning 108.443 209.487  1:29 35:19  0:30 5:56  1:29 41:17  0:00  5:58 

S-102 woning 107.255 209.524  0:39 22:43  0:29 5:44  1:08 28:32  0:29  5:49 

S-103 woning 107.170 209.425  0:35 21:37  0:30 5:00  1:01 26:41  0:26  5:04 

S-104 woning 107.148 209.515  0:34 16:28  0:32 8:07  0:54 24:40  0:20  8:12 

S-105 woning 107.136 209.581  0:34 13:40  0:33 8:55  0:49 22:40  0:15  9:00 

S-106 woning 107.122 209.705  0:33 8:35  1:35 32:13  1:35 40:47  1:02  32:12 

S-107 woning 107.249 209.707  0:39 12:21  1:51 30:16  1:51 42:37  1:12  30:16 

S-108 woning 107.648 210.505  0:56 5:27  0:27 4:27  1:11 9:49  0:15  4:22 

S-109 woning 107.663 210.563  0:38 2:50  0:26 3:46  0:38 6:33  0:00  3:43 

S-110 woning 107.561 210.599  0:43 3:25  0:27 4:38  0:43 7:59  0:00  4:34 

S-111 woning 108.056 210.599  0:00 0:00  0:32 4:42  0:32 4:42  0:32  4:42 

S-112 woning 108.522 210.620  0:26 2:27  0:24 2:19  0:26 4:47  0:00  2:20 

S-113 woning 106.298 209.426  0:17 3:17  0:21 2:30  0:21 5:46  0:04  2:29 

S-114 woning 106.152 209.332  0:17 2:23  0:19 1:57  0:19 4:19  0:02  1:56 

S-115 woning 106.112 209.381  0:17 2:50  0:19 1:43  0:19 4:33  0:02  1:43 

S-116 woning 105.367 209.117  0:00 0:00  0:19 4:14  0:19 4:14  0:19  4:14 

S-117 woning 105.675 209.252  0:00 0:00  0:24 4:48  0:24 4:48  0:24  4:48 

S-118 woning 105.043 209.805  0:19 1:50  0:21 2:17  0:21 4:07  0:02  2:17 

S-119 woning 104.711 210.398  1:11 23:57  0:17 0:41  1:11 24:39  0:00  0:42 

S-120 woning 105.344 210.633  0:35 7:11  0:24 2:33  0:54 9:47  0:19  2:36 

S-121 woning 105.266 210.638  0:38 9:30  0:23 2:15  0:39 11:50  0:01  2:20 

S-122 woning 105.483 210.827  0:27 5:16  0:24 3:40  0:51 8:56  0:24  3:40 

S-123 woning 105.632 210.997  0:22 3:18  0:19 1:39  0:38 4:57  0:16  1:39 

S-124 woning 105.934 210.681  0:19 1:28  0:29 4:17  0:29 5:42  0:10  4:14 

S-125 woning 105.970 210.754  0:19 1:19  0:26 3:03  0:26 4:19  0:07  3:00 

S-126 woning 106.916 210.447  0:37 2:34  1:17 15:36  1:25 18:15  0:48  15:41 

S-127 woning 106.620 210.627  0:18 0:58  0:26 3:29  0:35 4:28  0:17  3:30 

S-B-01 serre 107.809 210.376  3:17 32:50  2:30 43:51  5:46 76:18  2:29  43:28 

S-B-02 bedrijf 107.616 210.112  1:54 19:14  2:32 69:31  4:25 88:54  2:31  69:40 

S-B-03 bedrijf 107.800 210.072  2:15 31:48  1:39 32:53  3:31 64:20  1:16  32:32 

S-B-04 bedrijf 107.520 210.131  1:16 11:12  1:31 37:03  2:41 48:20  1:25  37:08 

S-B-05 bedrijf 107.741 210.101  2:04 24:34  1:50 44:22  3:53 68:44  1:49  44:10 

S-B-06 bedrijf 108.074 210.204  2:03 25:26  0:49 10:10  2:03 35:33  0:00  10:07 

S-B-07 bedrijf 108.125 210.123  2:09 34:41  0:45 9:02  2:09 43:44  0:00  9:03 

S-B-08 bedrijf 108.200 210.099  2:07 33:42  0:45 7:36  2:07 41:22  0:00  7:40 

S-B-09 bedrijf 108.281 210.082  1:53 32:45  0:44 6:11  1:53 39:01  0:00  6:16 

S-B-10 bedrijf 107.466 210.206  1:10 9:07  1:19 26:45  2:09 35:55  0:59  26:48 
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     bestaand/vergund  Assenede  Cumulatief  delta  delta 
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S-B-11 serre 105.964 209.400  0:26 3:56  0:39 10:11  1:05 14:07  0:39  10:11 

De lichtroodgeblokte tijden betreffen een overschrijding van de normwaarde van VLAREM II.  
 
 

5.1.1.1 Vergunde/bestaande situatie 

Uit Tabel 5-1 en Tabel 5-2 blijkt dat ter hoogte van 55 van de 127 beschouwde woonobjecten 
de VLAREM II normen worden gerespecteerd. Bij 72 van de 127 beschouwde woonobjecten zal 
zonder mitigerende maatregelen normoverschrijding plaatsvinden.  
Ter hoogte van 26 woonobjecten wordt alleen de in VLAREM II gestelde “dag” norm 
overschreden.  
Bij de overige 46 woonobjecten worden zowel de “dag” norm als de “jaar” norm niet 
gerespecteerd. 
 
Zonder mitigerende maatregelen bedraagt het aantal bedrijfslocaties met normoverschrijding 10 
van de 11 beschouwde locaties. 
Ter hoogte van 5 locaties wordt alleen “dag” norm overschreden. 
Bij de overige 5 locaties worden zowel de “dag” norm als de “jaar” norm niet gerespecteerd. 
 
 

5.1.1.2 Windpark Assenede 

De individuele slagschaduwimpact van Windpark Assenede leidt bij 62 van de 127 beschouwde 
woonobjecten tot normoverschrijding.  
Met name in de volgende zones zijn objecten gelegen waar de impact normoverschrijdend is: 

• Stoepestraat (N448): S-004, S-005, S-013 tem S-017, S-102 tem S-109. 

• Rijschootstraat: S-011, S-012, S-035, S-063 tem S-070. 

• Holstraat, Nieuwburgstraat (N458): S-034, S-060 tem S-063, S-072 tem S-083, S-089 
tem S-092. 

 
Ter hoogte van de beschouwde bedrijfsobjecten wordt de VLAREM II “dag” norm en/of de “jaar” 
norm niet gerespecteerd. 
 
 

5.1.1.3 Cumulatieve situatie  

In de cumulatieve situatie leidt de bijkomende ontwikkeling van Windpark Assenede ter hoogte 
van de beschouwde gevoelige objecten, overall tot een toename van de jaarlijkse 
slagschaduwhinder. Deze toename is van 0 uur (woonobject S-020) tot ruim 69 uur 
(bedrijfsobject S-B-02) 
 
Door bijkomende ontwikkeling van Windpark Assenede neemt, zonder mitigerende 
maatregelen, het aantal woonobjecten met normoverschrijding met 35 toe (naar 107 van de 127 
woonobjecten, zie ook Tabel 5-2). Bij 11 van de 127 woningen wordt alleen de VLAREM II “dag” 
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norm overschreden. Bij 96 van de 127 woningen worden beide VLAREM II normen niet 
gerespecteerd. 
 
De impact op de beschouwde bedrijfsobjecten door bijkomende ontwikkeling van Windpark 
Assenede is door de nabijgelegen turbine WT-N relatief groot en leidt tot een minimale toename 
van de gemiddelde jaarlijkse slagschaduwduur met 6:16 (object S-B-09) tot 69:40 (object S-B-
02). 
 
Tabel 5-2 Samenvatting slagschaduwimpact projectgebied – aantallen objecten 

 Vergund/bestaand Windpark Assenede Cumulatief Delta 

  woningen bedrijven *) woningen bedrijven *) woningen bedrijven *) woningen bedrijven 

geen overschrijding 55 1 65 0 20 0 -35 -1 

overschrijding Vlarem “dag” norm 1)  26 5 23 5 11 0 -15 -5 

overschrijding Vlarem “jaar” norm 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 

overschrijding Vlarem-“dag” en “jaar” norm 46 5 39 6 96 11 50 6 

totaal 127 11 127 11 127 11     

1) maximaal 30 minuten aaneengesloten slagschaduwduur per dag 

2) maximum van 8, dan wel 30 uur effectieve (=real-case/verwacht) slagschaduw per jaar 
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6 Waarneembaarheid van slagschaduwhinder 
 
Of normoverschrijding daadwerkelijk in de praktijk zal plaatsvinden en/of slagschaduw kan 
worden waargenomen, hangt in belangrijke mate af van de meteorologische condities, de 
raamoriëntatie, aanwezigheid, of de turbines in bedrijf zijn en de aanwezige bebouwing of 
beplanting tussen object en windturbine.  
 
 

6.1 Afscherming 
 
Om het effect van afscherming te illustreren wordt S-104 nader bekeken. Voor dit woonobject is 
langjarig gemiddeld cumulatief 24:40 uur slagschaduwhinder per jaar en maximaal 54 minuten 
slagschaduwhinder per dag berekend (zie Tabel 5-1). Op basis van de berekeningen worden 
ter hoogte van dit object de beide VLAREM II normen niet gerespecteerd. 
De maximale dagelijkse passageduur vindt alleen plaats op 20 mei en 22 tem 24 juli; buiten 
deze periode is er een kortere passageduur. In deze maanden wordt er in 24%, respectievelijk 
25% van de totale tijd dat de zon boven de horizon staat, ook aan de voorwaarden voldaan dat 
slagschaduw waarneembaar is. Dus in gemiddeld 25% van de tijd zal ook slagschaduwhinder 
plaatsvinden. Langjarig gemiddeld in deze periode zal dit object minder dan 14 minuten 
slagschaduw per dag ondervinden. 
 

 

 
Figuur 6.1: slagschaduwkalender object S-104 
 

Rondom dit woonobject is hoge en dichte begroeiing aanwezig. Hierdoor is het aannemelijk dat 
er geen direct zicht (en dus slagschaduw) is op de noordwestelijk en noordoostelijk gelegen 
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turbines van STORM_ENECO Assenede (WT N2 en WT N) (zie Figuur 6.2). Met name het 
afschermende effect zal aanzienlijk zijn omdat: 

1. De slagschaduwpassage van WT N1 is 1-1,5 uur voor zonsondergang (zie Figuur 6.1); 

van de overige turbines 1-2 uur na zonsopkomst. De zonnestand is dan vrij laag. 

2. De slagschaduwperiode van WT N1 is medio mei tot eind juli. In deze periode zijn de 

bomen/struiken bladdragend. 

 
Hierdoor zal de effectieve slagschaduwhinder door turbines worden belemmerd. 
 

 
Figuur 6.2: Bovenaanzicht situatie S-104 (bron Google earth). 

 
Op basis van het bovenstaande is de verwachting dat in de praktijksituatie voor dit object de 
waarneembaarheid van slagschaduwhinder zodanig is belemmerd dat de jaarlijkse 
slagschaduwhinder hierdoor aanzienlijk lager zal zijn dan nu berekend. 
 
 

6.2 Aanwezigheid (bedrijven) 
 
Zoals eerder beschreven is waarneembaarheid van slagschaduw ook uiteraard afhankelijk van 
daadwerkelijke aanwezigheid van mensen. Bij bedrijven met kantooropeningstijden zal de 
berekende slagschaduwhinder dan ook hoger zijn dan de waarneembare slagschaduwhinder. 
Immers in de weekenden is er geen bezetting en/of delen van de slagschaduwhinder vallen 
buiten openingstijden.  
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7 Project geïntegreerde maatregelen 
 
De initiatiefnemer verbindt zich er toe om de nodige maatregelen te nemen zodat er, te allen tijde, 
voldaan zal worden aan de opgelegde normen van VLAREM II (max. 8/30 uur slagschaduw per 
jaar, maximum 30 minuten per dag).  
 
Mogelijke maatregelen: 

• Voorzien van de windturbine door stilstandregeling, zodat de windturbine automatisch wordt 

stilgelegd bij een mogelijke overschrijding; 

• Slagschaduwhinder beperken door het nemen van fysieke maatregelen zoals het aanbrengen 

van zonnewering, aanleggen van een groenscherm/beplanting,…;  

• Aantonen dat er geen bedrijfsactiviteiten plaatsvinden tijdens periode van verwachte 

slagschaduwhinder vb. slagschaduwhinder buiten de kantooruren, slagschaduwhinder op een 

opslagruimte i.p.v. op een kantoorruimte,…; 

• Programmeren van de windturbines i.f.v. de aard van de bedrijfsactiviteiten, kantooruren. 
 

  



  

   

 
 

rapport 
DEF 
052_ST_17/1284-0010-r 
Slagschaduwstudie in het kader van aanvraag mer ontheffing 18 (21) 
 

 

8 Lichtreflecties 
 
Lichtschittering is niet hetzelfde effect als slagschaduw. Dit effect kan optreden als gevolg van 
de reflectie van zonnestralen op de rotorbladen. De rotorbladen zijn standaard beschermd door 
een slijtvaste coating met hoge bestendigheid tegen chemische invloeden en stralingen. Deze 
coating gaat ook lichtreflecties tegen. Hinder als gevolg van lichtreflectie treedt aldus niet op. 
Het effect is dan ook te verwaarlozen.  
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9 Gezondheidseffecten 
 
De hinder die optreedt als gevolg van de lichtvariaties (slagschaduw) is volgens van den Berg 
en van Kuijeren (2008) 2 het grootst bij een frequentie van 2,5 tot 14 keer per seconde. Bij deze 
frequentie kunnen personen die gevoelig zijn aan epilepsie een epileptische aanval krijgen en 
personen die gevoelig zijn aan zeeziekte kunnen symptomen vertonen van zeeziekte. Een 
windturbine met drie bladen met een rotordiameter van 114 meter heeft gemiddeld een 
slagschaduwfrequentie van maximaal 0,6 keer per seconde. Aangezien de 
slagschaduwfrequenties van windturbines veel lager zijn dan 2,5 tot 14 keer per seconde, 
komen deze gezondheidseffecten niet voor. Hierop wordt dan ook niet dieper ingegaan. 
 
 

  

 
2 Van den Berg F., Pedersen E., Bouma J en Bakker R. (2008), Windfarmperception, Visual and acoustic impact of wind 
turbine farms on residents   

 



  

   

 
 

rapport 
DEF 
052_ST_17/1284-0010-r 
Slagschaduwstudie in het kader van aanvraag mer ontheffing 20 (21) 
 

 

10 Toets criteria bijlage III Europese m.e.r-richtlijn 
 
In bijlage III van de Europese m.e.r.-richtlijn zijn selectiecriteria opgenomen. Een van deze criteria 
is het bepalen van de mate van hinder (punt 1, kenmerk van de projecten). Het door Sweco 
uitgevoerde slagschaduwonderzoek gaat in essentie in op de hinder voor de omgeving.  
 
Wanneer een effect wordt geconstateerd dient ondermeer het bereik, de orde van grootte, de 
duur en frequentie worden vastgesteld (punt 3). Door het uitvoeren van de berekeningen zijn deze 
kenmerken bepaald. 
 
De omkeerbaarheid van het effect is gegeven uit het feit dat STORM en ENECO zich verplichten 
een stilstandvoorziening op haar turbines te realiseren. Hierdoor kan worden voldaan aan de 
VLAREM II regelgeving en zijn er ook op basis van de criteria van bijlage III van de Europese 
m.e.r.-richtlijn geen effecten meer te verwachten. 
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11 Besluit 
 
Ten aanzien van de voorgenomen parkontwikkeling kan het volgende worden besloten: 
 
Zonder mitigerende maatregelen, leidt, ten opzichte van de (niet gebrideerde) 
vergunde/bestaande situatie, de bijkomende ontwikkeling van Windpark Assenede tot 
additionele normoverschrijding bij 35 beschouwde woonobjecten (tot 107 woonobjecten van 
127 beschouwde woonobjecten). Ook neemt het aantal beschouwde woonobjecten waar beide 
VLAREM II normen niet worden gerespecteerd toe met 50 objecten (tot 96 objecten).  
 
Door bijkomende ontwikkeling van Windpark Assenede, neemt het aantal beschouwde 
bedrijfsobjecten met normoverschrijding toe met 1 (tot 11 van de 11 objecten).  
 
Door toepassing van een stilstandsregeling op de windturbines kan aan de VLAREM II 
regelgeving worden voldaan. Een stilstandsvoorziening zorgt ervoor dat de turbines worden 
afgeschakeld als wordt voldaan aan de geprogrammeerde voorwaarden. Door het plaatsen van 
slagschaduwsensoren wordt ook informatie ter hoogte van gevoelige objecten verzameld zodat 
een registratienet ontstaat om ontoelaatbare slagschaduwhinder te voorkomen. Hierdoor wordt 
de hinder voor omwonenden tot een minimum beperkt, waardoor geen effecten te verwachten 
zijn. 
 
Moderne windturbines worden standaard voorzien van een antireflecterende coating of een 
lichtabsorberend materiaal. Hinder als gevolg van lichtreflectie treedt aldus niet op.  
 
Moderne windturbines hebben rotoren welke op een laag toerental draaien. Hierdoor is de 
frequentie in lichtvariatie (slagschaduw) zeer laag, waardoor gezondheidseffecten voor mensen 
met een overgevoeligheid aan epilepsie worden voorkomen. 
 



Bijlage Geluid 
Resultaten individuele turbines 
 

  WT N1 WT N2 WT N3 SEWB4 SEWB5 EWB S EDF-01               EDF-03 EDF-04 ASP6                 

P1 31,6 36,6 40,6 34,8 31,1 28,5 27,2 23,8 24,2 25,7 20,0 

P2 41,9 40,9 30,6 27,2 24,8 23,6 24,1 20,9 20,2 21,7 24,8 

P3 39,3 33,0 25,8 23,4 21,5 20,8 21,9 19,0 18,0 19,3 30,4 

P4 38,2 33,6 26,6 24,3 22,4 22,3 24,3 21,4 19,7 21,2 27,4 

P5 32,7 38,8 41,7 34,6 30,7 28,6 28,1 24,4 24,3 26,1 20,3 

P6 32,3 38,4 43,2 35,4 31,2 29,3 28,8 25,0 24,8 26,7 20,1 

P7 31,9 37,7 44,5 36,0 31,7 29,8 29,3 25,4 25,2 27,2 19,9 

P8 32,3 38,2 42,2 35,3 31,3 30,2 30,5 26,2 25,7 27,8 20,1 

P9 33,8 40,5 39,5 33,7 30,1 29,1 29,8 25,7 25,0 27,0 20,7 

P10 25,4 28,5 37,7 45,8 44,2 39,8 33,0 29,4 31,5 33,8 16,3 

P11 25,0 27,7 33,3 33,5 32,1 27,7 24,6 22,0 23,5 24,5 16,5 

P12 34,0 29,5 23,7 21,6 20,0 19,6 21,1 18,5 17,1 18,4 33,7 

P13 24,8 27,7 36,5 44,8 48,5 39,1 31,7 28,6 31,3 33,1 16,0 

P14 24,1 25,2 25,9 25,9 25,3 27,9 34,7 33,9 28,1 29,8 17,1 

P15 29,1 31,0 30,6 29,1 27,4 29,0 34,5 29,9 26,6 29,0 19,6 

P16 31,1 34,4 34,6 31,9 29,4 30,2 33,8 28,8 26,7 29,2 20,0 

P17 28,8 32,1 35,7 34,2 31,6 33,2 37,1 30,9 29,0 32,0 18,6 

P18 22,4 24,9 31,5 36,4 43,1 36,6 29,1 27,3 31,4 31,7 14,6 

P19 21,2 23,4 29,0 32,7 37,0 33,5 27,3 26,2 30,4 30,0 14,0 

P20 23,0 25,6 32,5 37,8 45,0 42,0 31,7 29,7 34,1 35,1 15,0 

P21 28,0 31,1 35,9 33,7 31,0 27,5 25,4 22,4 23,3 24,6 18,4 

P22 32,3 33,5 30,1 27,9 25,9 26,7 30,5 26,7 24,1 26,2 21,6 

 
 



  

   

 
 

 

 

 
 
 
Bijlage 4 Studie slagschaduw 
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TERMINOLOGIE EN AFKORTINGEN 

De in voorliggend rapport gebruikte terminologie en afkortingen met hun betekenis worden 

hieronder in alfabetische volgorde opgesomd. 

BPA Bijzonder plan van aanleg 

Gebied met kwetsbare locatie Alle terreinen waarop zich scholen, ziekenhuizen of rust- en verzorgingstehuizen bevinden. Met 
scholen worden alle kleuter-, lager of secundair onderwijsinstellingen bedoeld. Universiteiten en 
hogescholen worden niet weerhouden aangezien deze personen voldoende zelfredzaam zijn. 

Gebied met woonfunctie 1. Woongebied, bepaald volgens artikel 5 en 6 van het koninklijk besluit van 28 december 
1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de 
gewestplannen en de ermee vergelijkbare gebieden vastgesteld in de ruimtelijk 
uitvoeringsplannen met toepassing van het decreet van 18 mei 1999 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening; 

2. Groepen van minstens vijf bestaande, niet onteigende of in onteigeningsplannen 
opgenomen wooneenheden, die een ruimtelijk aaneengesloten geheel vormen, in andere 
gebieden dan vermeld in 1. 

Gevaarlijke stoffen Stoffen of mengsels, beantwoordend aan de criteria in bijlage 1, deel 1 of genoemd in bijlage 1, 
deel 2 van het Samenwerkingsakkoord 

Groepsrisico Het groepsrisico is de kans, per jaar, dat een aantal personen in de omgeving gelijktijdig 
omkomen door het falen van een windturbine. 

Hoofdwegen De wegen zoals dusdanig aangegeven in het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, 
gecoördineerde versie 2011 

IEC International Electrotechnical Commission 

n.b. niet bepaald 

OVR Omgevingsveiligheidsrapport 

Plaatsgebonden mensrisico Het plaatsgebonden risico, uitgedrukt per jaar, is de kans dat een persoon op een bepaalde 
plaats in de buurt van een windturbine overlijdt ten gevolge van het falen van de windturbine, 
wanneer deze persoon zich gedurende één jaar permanent en onbeschermd op die plaats zou 
bevinden. 

Primaire wegen categorie I De wegen zoals dusdanig aangegeven in het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, 
gecoördineerde versie 2011 

Publiek bezochte gebouwen en 
gebieden 

Gebouwen en gebieden (incl. recreatiegebieden) waarbij de gemiddelde aanwezigheid 
minstens 200 personen per dag is of waarbij op piekmomenten minstens 1.000 personen 
aanwezig zijn. Met gemiddelde aanwezigheid wordt het gemiddeld aantal bezoekers gedurende 
de openingsperiode van het gebouw/gebied bedoeld. 

RUP Ruimtelijk uitvoeringsplan 

Samenwerkingsakkoord Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest 
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware 
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken 

Sevesostoffen Stoffen of mengsels, beantwoordend aan de criteria in bijlage 1, deel 1 of genoemd in bijlage 1, 
deel 2 van het Samenwerkingsakkoord 

tpm Toeren per minuut 

Vaanstand Moderne windturbines kunnen de rotorbladen over hun eigen as roteren. De rotorbladen 
bevinden zich in de vaanstand wanneer ze maximaal uit de wind staan opgesteld. 

WT Windturbine 
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I. INLEIDING 

Het doel van deze veiligheidsstudie is het bepalen en evalueren van het externe mensrisico 

(zie § III.1 voor een definitie van het externe mensrisico) van geplande windturbines op hun 

omgeving. Concreet gaat het om een project met drie windturbines gesitueerd ten zuiden 

van en langs de N49/A11 (E34) op het grondgebied van de gemeente Assenede.  

De veiligheidsstudie wordt opgesteld conform het door de Vlaamse overheid aanvaarde 

beoordelingskader dat beschreven wordt in het Beoordelingskader Windturbines [1]. Meer 

bepaald worden in dit document de risicocriteria, i.e. de toetsingswaarden voor de 

berekende externe mensrisico’s beschreven. De externe mensrisico’s worden berekend 

conform het Handboek Windturbines [2]. 

In § II van dit rapport worden de windturbines nader gesitueerd en worden de wat betreft 

het risico relevante karakteristieken van de windturbines beschreven. De risicoanalyse 

wordt opgenomen als § III van dit rapport, gevolgd door de besluiten in § IV. 
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II. PROJECTBESCHRIJVING 

Hieronder wordt het geplande project meer in detail toegelicht. Meer bepaald worden de 

inplantingslocaties van de windturbines geduid (§ II.1) en worden de karakteristieken van 

de windturbines beschreven (§ II.2).  

II.1. Inplantingslocaties 

De windturbines worden gepland ten zuiden van en langs de N49/A11 (E34) op het 

grondgebied van de gemeente Assenede. Een uittreksel van het gewestplan met de 

aanduiding van de inplantingslocaties van de geplande windturbines wordt opgenomen als 

figuur II.1. Deze figuur is (samen met enkele andere figuren) opgenomen in § VI achteraan 

dit document.  

De inplantingslocaties van de windturbines bevinden zich in agrarisch gebied volgens het 

gewestplan. 

Ten zuiden van de inplantingslocaties van de windturbines is het gewestelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan (RUP) Leidingstraat Zomergem – Zelzate van kracht. Dit plan bakent de 

zone af waarin de aanleg en exploitatie van ondergrondse transportleidingen en de 

bijbehorende constructies die noodzakelijk zijn voor de exploitatie ervan, zijn toegestaan. 

Deze zone bevindt zich evenwel buiten de berekende scheidingsafstand (zie § III.5.1). 

Ten noorden van de inplantingslocatie van windturbine WT3 zijn de bijzondere plannen van 

aanleg (BPA) Bedrijventerrein AKMO en Stoepe van kracht. Het BPA Bedrijventerrein 

AKMO geeft een invulling aan het gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s, terwijl 

het BPA Stoepe de bestemming van een deel van het agrarisch gebied wijzigt in o.a. zone 

voor bedrijfskavels en aldus voorziet in een bijkomende zone voor lokale bedrijvigheid. 

Er worden geen andere mogelijk relevante bijzondere plannen van aanleg of ruimtelijke 

uitvoeringsplannen teruggevonden die van toepassing zijn binnen het effectgebied1 van de 

windturbines.  

Op figuur II.2 wordt het geplande windturbineproject getoond op een kleurenorthofoto. 

De windturbines worden ingepland op de locaties gegeven in onderstaande tabel.  

Tabel II.1 Lambert 72-coördinaten windturbines 

Windturbine X-coördinaat Y-coördinaat 

WT1 106 330 209 929 

WT2 106 755 209 906 

WT3 107 567 209 848 

 

In het projectgebied bevinden zich meerdere reeds vergunde windturbines (zie figuur II.5). 

De mogelijke cumulatieve effecten worden geanalyseerd in § III.6.  

  

 

1 De maximale effectafstand van de windturbines bedraagt 660 m. 
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II.2. Gegevens windturbines  

II.2.1. Technische gegevens 

Het project betreft de bouw en exploitatie van drie windturbines. Er wordt in deze 

veiligheidsstudie uitgegaan van de volgende randvoorwaarden2 voor de karakteristieken 

van de windturbines:  

 max. rotordiameter:  114 m; 

 max. tiphoogte:   180 m; 

 max. ashoogte3:   125 m; 

 maximaal rotortoerental:  16,5 tpm; 

 max. massa gondel, rotor en bovenste mastdeel: 300 ton. 

 

Voor de afstand van het zwaartepunt van het blad tot het rotorcentrum wordt uitgegaan van 

een generieke waarde gelijk aan 0,18 keer de rotordiameter [5]. 

Het besluit van de veiligheidsstudie is geldig voor alle windturbinetypes die aan 

bovenstaande randvoorwaarden en aannames voldoen. 

Verder wordt er uitgegaan van generieke waardes voor de diameter van de mast (8 m), de 

hoogte van de gondel (10 m), de lengte van de gondel (13 m) en de breedte van de gondel 

(10 m).  

II.2.2. Risicobeperkende maatregelen 

Bij het ontwerp van windturbines wordt maximaal aandacht besteed aan het vermijden van 

ongevallen.  

Alle windturbines worden geconstrueerd volgens de veiligheidsaspecten van de norm 

IEC61400 of gelijkwaardig en worden voorzien van de nodige certificaten, tenzij het een 

erkende testlocatie betreft. De certificaten worden afgeleverd door een geaccrediteerd 

keuringsorgaan en tonen aan dat voldaan wordt aan de gangbare normen en 

veiligheidseisen. De windturbine is gecertificeerd bij aanvang van de bouw van de 

windturbine. 

Alle windturbines zijn voorzien van:  

 een ijsdetectiesysteem dat de windturbine automatisch stillegt bij ijsvorming;  

 een bliksembeveiligingssysteem;   

 een redundant remsysteem;  

 een onlinecontrolesysteem, waarbij onregelmatigheden onmiddellijk worden 

gedetecteerd en doorgegeven aan een windturbine eigen controle-eenheid. 

In onderstaande paragrafen worden enkele risicobeperkende maatregelen nader 

toegelicht. 

 

2 Het werken met randvoorwaarden maakt het mogelijk om de veiligheidsstudie uit te voeren voor een groot aantal 

mogelijke windturbinetypes. 
3 Er wordt opgemerkt dat de ashoogte uiteindelijk zal bepaald worden door de keuze voor een bepaald 

windturbinetype (en meer bepaald de rotordiameter van dit type) en de max. tiphoogte. 
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II.2.2.1. Certificering volgens windklasse 

De mechanische belasting van windturbines wordt in sterke mate beïnvloed door de jaarlijks 

gemiddelde en de maximale windsnelheid en de turbulentie van de luchtstroming. Op basis 

hiervan worden geografische gebieden ingedeeld in windzones. In elke windzone worden 

slechts welbepaalde types windturbines toegelaten die zodanig ontworpen zijn dat zij 

bestand zijn tegen de in deze zone heersende windcondities. Aangezien de windsnelheid 

functie is van de hoogte wordt bij de keuze van de windturbine ook rekening gehouden met 

de ashoogte. De IEC klasse volgens dewelke een windturbine met inbegrip van de mast 

dient gecertificeerd te worden, wordt bepaald op basis van de gemiddelde jaarlijkse 

windsnelheid. 

II.2.2.2. Redundant remsysteem 

Om te voorkomen dat een windturbine boven het nominale toerental gaat draaien, wordt zij 

uitgerust met een redundant aerodynamisch remsysteem. Het aerodynamisch remmen 

bestaat erin om elk van de drie rotorbladen, met onafhankelijke elektronische besturing en 

eigen noodvoeding, uit de wind te draaien (vaanstand). Zodoende kan de windturbine 

afgeremd of gestopt worden. Het in vaanstand brengen van twee van de rotorbladen 

volstaat reeds om de windturbine tot stilstand te brengen. Eén rotorblad in vaanstand doet 

de windturbine reeds op een beduidend lager toerental draaien.  

II.2.2.3. Bliksembeveiligingssysteem 

Om bij blikseminslag schade aan de rotorbladen en mogelijke rotorbladworp te voorkomen 

is elke windturbine uitgerust met een adequaat bliksemafleidersysteem, dat maakt dat de 

windturbine, het personeel en de technische uitrusting in het algemeen beschermd zijn 

tegen blikseminslag. Het systeem beantwoordt aan de IEC 1024-1 regelgevingen en 

richtlijnen. Bovendien is er ook een interne beveiliging van de essentiële functies. De 

bliksembeveiliging wordt tevens periodiek gekeurd.  

II.2.2.4. IJsdetectiesysteem 

Om ijsworp te voorkomen wordt elke windturbine uitgerust met een ijsdetectiesysteem dat 

de windturbine automatisch stillegt bij ijsvorming. Nadat de windturbine is stilgelegd ten 

gevolge van het ijsdetectiesysteem wordt een visuele of gelijkwaardige controle uitgevoerd 

op de wieken. De windturbine wordt niet opnieuw opgestart zonder dat alle ijs van de wieken 

is verwijderd. 

Het ijsdetectiesysteem kan echter niet voorkomen dat er ijs gevormd wordt op de 

rotorbladen. IJsafzetting op de bladen kan leiden tot ijsbrokken die naar beneden vallen (zie 

§ III.2.4 voor mogelijke maatregelen). 
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III. RISICOANALYSE 

III.1. Inleiding 

De risicoanalyse omvat enkel het externe mensrisico. Het externe mensrisico verbonden 

aan een windturbine is tweeledig. Enerzijds zijn er de directe risico’s, m.n. de risico’s die 

het gevolg zijn van de impact van onderdelen van de windturbine op personen in de 

omgeving. Anderzijds zijn aan de inplanting van een windturbine ook indirecte risico’s 

verbonden. De impact van een windturbineonderdeel in de omgeving hoeft namelijk niet 

rechtstreeks een persoon te treffen om een risico in te houden voor deze persoon. De 

impact op een nabijgelegen installatie (met gevaarlijke stoffen) kan aanleiding geven tot 

een secundair ongeval waardoor mogelijk slachtoffers vallen in de omgeving. De indirecte 

risico’s verbonden aan een windturbine zijn afhankelijk van de aard van de installaties met 

gevaarlijke stoffen die in de omgeving aanwezig zijn.  

Het externe mensrisico wordt in Vlaanderen geëvalueerd op basis van een bepaling van 

enerzijds het plaatsgebonden mensrisico en anderzijds het groepsrisico. 

PLAATSGEBONDEN MENSRISICO – Het plaatsgebonden mensrisico, uitgedrukt per jaar, is de 

kans dat een persoon op een bepaalde plaats in de buurt van een installatie (zoals bv. een 

windturbine) of een inrichting overlijdt ten gevolge van een zwaar ongeval met de installatie 

of binnen de inrichting, wanneer deze persoon zich gedurende één jaar permanent en 

onbeschermd op die plaats zou bevinden. 

Het plaatsgebonden mensrisico van een installatie of inrichting wordt typisch voorgesteld 

op een kaart (grond- of bestemmingsplan) waarbij punten met een gelijk plaatsgebonden 

mensrisico worden verbonden tot zogenaamde isorisicocontouren (IRC). 

GROEPSRISICO – Het groepsrisico is de kans (per jaar) dat een aantal personen in de 

omgeving van een installatie (zoals bv. een windturbine) of inrichting gelijktijdig omkomt ten 

gevolge van een zwaar ongeval met de installatie of binnen de inrichting. 

Voor de berekening van het groepsrisico worden alle personen meegenomen als externe 

personen, inclusief de personen van het bedrijf waar de windturbine wordt geplaatst (tenzij 

het een ingedeelde inrichting of activiteit betreft) [1]. Bij de berekeningen zijn zowel de 

aantallen externe personen van belang als de tijd dat ze zich op jaarbasis gemiddeld ter 

hoogte van de bestudeerde installatie of inrichting ophouden. 

III.2. Relevante scenario’s 

Op basis van het Handboek Windturbines [2] worden de volgende scenario’s met wind-

turbines als relevant beschouwd in het kader van het externe mensrisico: 

 het naar beneden vallen van de gondel en/of de rotor van de windturbine 

(gondelbreuk); 

 het structureel falen van de mast van de windturbine (mastbreuk); 

 het afwerpen van een rotorblad (bladbreuk). 

Bovenstaande scenario’s worden hieronder verder toegelicht. 
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III.2.1. Gondelbreuk 

Bij het naar beneden vallen van de gondel en/of de rotor van de windturbine wordt 

verondersteld dat personen en installaties die zich op een afstand van minder dan de halve 

rotordiameter bevinden, getroffen kunnen worden door de impact van de gondel of de rotor. 

Voor dit scenario (gondelbreuk) wordt een faalfrequentie verondersteld van 1,8.10-5/j [2]. 

De effectafstanden voor het zwaartepunt en voor de tip van een blad in het geval van 

gondelbreuk worden bepaald door de rotordiameter van de windturbine. Deze effect-

afstanden bedragen maximaal 20,5 m, respectievelijk 57 m voor een windturbine met een 

maximale rotordiameter van 114 m (zie § II.2.1). 

III.2.2. Mastbreuk 

Bij het falen van de mast van de windturbine kunnen personen en installaties die zich op 

een afstand van minder dan de tiphoogte (i.e. de ashoogte vermeerderd met de halve 

rotordiameter) bevinden, getroffen worden door de impact van de mast, de gondel of de 

rotor. Voor dit scenario (mastbreuk) wordt een faalfrequentie verondersteld van 5,8.10-5/j 

[2]. 

De trefkansen van gebouwen, installaties e.d. voor het scenario mastbreuk worden grafisch 

bepaald, tenzij anders vermeld. Hierbij wordt uitgegaan van volgende aannames4 voor een 

stalen mast [2]: 

 de frequentie voor mastbreuk aan de voet van de mast bedraagt 1,5.10-5/j, het 

bovenste mastdeel roteert rond het breukpunt; 

 de frequentie voor mastbreuk boven het maaiveld in de onderste helft van de mast 

bedraagt 3,5.10-5/j en is uniform verdeeld over de halve hoogte, het bovenste 

mastdeel roteert rond het breukpunt; 

 de hoek waarin de mast valt is onafhankelijk van de windrichting (uniforme 

verdeling). 

De effectafstanden voor het zwaartepunt en voor de tip van een blad in het geval van 

mastbreuk worden bepaald door de ashoogte en de rotordiameter van de windturbine. Deze 

effectafstanden bedragen maximaal 145 m, respectievelijk 180 m voor een windturbine met 

een maximale ashoogte van 125 m en een maximale tiphoogte (som van de ashoogte en 

de halve rotordiameter) van 180 m (zie § II.2.1). 

III.2.3. Bladbreuk 

Bij het afwerpen van een rotorblad kunnen personen en installaties die zich op grote afstand 

bevinden, getroffen worden door de impact van een (fragment van een) rotorblad. De 

afstand waarover rotorbladen kunnen worden weggeslingerd, wordt bepaald met een 

kogelbaanmodel [2] en is o.a. afhankelijk van de rotorsnelheid bij afbreken van het 

rotorblad. Er worden twee scenario’s beschouwd op basis van het Handboek Windturbines 

[2]: 

 bladbreuk bij nominaal toerental; 

 bladbreuk bij overtoeren, d.i. bij 2 keer het nominaal toerental. 

 

4 Indien het scenario mastbreuk boven het maaiveld in de bovenste helft van de mast mogelijk relevant zou zijn 

in de berekening van de trefkans, wordt dit scenario eveneens beschouwd met een frequentie van 8.10-6/j. 
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Voor bladbreuk bij nominaal toerental wordt een faalfrequentie verondersteld van 6,2.10-4/j 

[2] en voor bladbreuk bij overtoeren een faalfrequentie van 5,0.10-6/j [2]. 

De werpafstand wordt bij toepassing van het kogelbaanmodel volledig bepaald door de 

rotordiameter, de ashoogte en de rotorsnelheid. Hierbij geldt dat bij gelijkblijvende tiphoogte 

de werpafstand toeneemt naarmate de rotordiameter toeneemt (en de ashoogte afneemt). 

Verder neemt de werpafstand toe bij toenemende rotorsnelheid.  

Een overzicht van de maximale werpafstanden voor het zwaartepunt van een rotorblad voor 

de twee deelscenario’s wordt weergegeven in onderstaande tabel. Deze afstanden zijn 

bekomen op basis van berekeningen voor de worst case windturbine die voldoet aan de 

randvoorwaarden opgesomd in § II.2.1. Voor de afstand van het zwaartepunt van het blad 

tot het rotorcentrum wordt uitgegaan van een generieke waarde gelijk aan 0,18 keer de 

rotordiameter. 

Tabel III.1 Overzicht maximale werpafstanden zwaartepunt bij bladbreuk  

Type 
rotor-

diameter 
[m] 

ashoogte 
[m] 

nom. 
toerental 

[tpm] 

maximale werpafstand 
zwaartepunt [m] 

max. 
effectafstand 
tip van een 

blad [m] 

bladbreuk 
bij nominaal 

toerental 

bladbreuk 
bij over-
toeren 

worst case windturbine 114 123 16,5 220 624 660 

 

De maximale effectafstand voor de tip van een blad (in het geval van bladbreuk) voor een 

windturbine die voldoet aan de randvoorwaarden opgesomd in § II.2.1 bedraagt 660 m. 

III.2.4. IJsworp en ijsval 

Het scenario ijsworp wordt niet weerhouden in deze studie, aangezien elke windturbine 

voorzien dient te zijn van een ijsdetectiesysteem, dat de windturbine stillegt wanneer er 

ijsafzetting gedetecteerd wordt (zie § II.2.2.4). Het ijsdetectiesysteem kan echter niet 

voorkomen dat er ijs gevormd wordt op de rotorbladen. IJsafzetting op de bladen kan leiden 

tot ijsbrokken die naar beneden vallen.  

Een kwantitatieve risico-inschatting voor het scenario ijsval wordt niet beoogd in deze 

studie. Er kunnen evenwel maatregelen getroffen worden om het risico dat verbonden is 

aan ijsval te beperken. Bijvoorbeeld: 

 Indien er activiteiten plaatsvinden binnen de halve rotordiameter, wordt bij ijsdagen 

een visuele controle op ijsvorming uitgevoerd alvorens de activiteiten aan te vatten. 

 Indien er ijs gedetecteerd wordt, wordt het rotorvlak in een bepaalde positie 

geplaatst. Indien bijvoorbeeld de wieken over een weg kunnen draaien, wordt het 

rotorvlak bij voorkeur evenwijdig aan deze weg geplaatst, zodat de afstand tussen 

de weg en het rotorvlak wordt gemaximaliseerd.  

 Indien er ijs gedetecteerd wordt, worden personen – in het bijzonder zij die toegang 

hebben tot de zone onder het rotorvlak – gewaarschuwd (bv. door het plaatsen van 

waarschuwingsborden) dat er zich ijsval kan voordoen. 

Welke maatregelen er genomen worden, is uiteraard afhankelijk van de specifieke situatie. 
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III.3. Analyse van het plaatsgebonden mensrisico 

Voor de evaluatie van het plaatsgebonden mensrisico worden scheidingsafstanden van de 

windturbine berekend tot aan externe activiteiten (10-5/j), tot aan gebieden met woonfunctie 

(10-6/j) en tot aan gebieden met kwetsbare locaties (10-7/j). 

III.3.1. Bepaling van het plaatsgebonden mensrisico  

III.3.1.1. Berekeningswijze 

Het plaatsgebonden mensrisico (PR) wordt in voorliggende studie berekend uitgaande van 

het Handboek Windturbines [2].  

Het bladoppervlak wordt berekend als 0,029 D1,81 waarin D (m) de rotordiameter is, terwijl 

het kritieke oppervlak berekend wordt als 1,1 keer het bladoppervlak. 

De verhouding s (-) van het totale bladoppervlak tot het oppervlak bestreken door de rotor 

wordt berekend uit de rotordiameter D (m): 

� �
3 ∙ 0,029 ∙ 	
,�


� ∙ 	

4

 

Daarnaast worden er generieke waardes gebruikt voor de diameter van de mast (8 m), de 

hoogte van de gondel (10 m), de lengte van de gondel (13 m) en de breedte van de gondel 

(10 m). Voor de afstand van het zwaartepunt van het blad tot het rotorcentrum wordt 

uitgegaan van een generieke waarde gelijk aan 0,18 keer de rotordiameter. 

III.3.1.2. Resultaten  

De resultaten van de berekening worden getoond in onderstaande tabel.  De berekeningen 

zijn uitgevoerd voor de worst case windturbine die voldoet aan de randvoorwaarden 

opgesomd in § II.2.1.   

Tabel III.2 Berekende scheidingsafstanden 

Type 
rotor-

diameter 
[m] 

ashoogte 
[m] 

nom. 
toerental 

[tpm] 

Scheidingsafstanden [m] 

externe 
activiteiten  

(10-5/j) 

gebied met 
woonfunctie  

(10-6/j) 

kwetsbare 
locaties  
(10-7/j) 

worst case windturbine 114 123 16,5 ≤ 25 220 220 

 

Voor het bepalen van de scheidingsafstand tot de isorisicocontour voor het plaatsgebonden 

mensrisico van 10-5/j wordt er rekening mee gehouden dat deze afstand – in tegenstelling 

tot de werpafstanden – toeneemt met afnemend rotortoerental. Er wordt met andere 

woorden rekening gehouden met lagere nominale rotortoerentallen dan het maximale 

nominale rotortoerental uit de randvoorwaarden. Vandaar dat geen exacte waarde wordt 

gegeven, maar een bovengrens. 

Onderstaande figuur toont het verloop van het berekende plaatsgebonden mensrisico in 

functie van de afstand tot de windturbine voor de worst case windturbine.  
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Figuur III.1 Plaatsgebonden mensrisico van de windturbines  
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III.3.2. Evaluatie van het plaatsgebonden mensrisico 

Het plaatsgebonden mensrisico wordt per windturbine berekend en beoordeeld. 

EXTERNE PERSONEN – De scheidingsafstand voor frequente en langdurige aanwezigheid5 

van externe personen bedraagt max. 25 m (zie tabel III.2). Binnen deze afstand bevinden 

er zich geen werkplaatsen, kantoren of dergelijke – binnen of buiten een gebouw – waar 

personen frequent en langdurig aanwezig zijn. Hieruit volgt dat aan het risicocriterium 

betreffende de 10-5/j isorisicocontour voor externe activiteiten voldaan is. 

GEBIED MET WOONFUNCTIE – De scheidingsafstand voor gebieden met woonfunctie bedraagt 

max. 220 m (zie tabel III.2). Binnen deze afstand bevinden er zich geen woongebieden (zie 

figuur II.1). Bovendien bevindt er zich binnen deze afstand geen groep van minstens vijf 

zonevreemde woningen die een ruimtelijk aaneengesloten geheel vormen. Hieruit volgt 

dat aan het risicocriterium betreffende de 10-6/j isorisicocontour voor gebieden met 

woonfunctie voldaan is. 

GEBIEDEN MET KWETSBARE LOCATIES – Onder gebieden met kwetsbare locaties worden alle 

terreinen verstaan waarop zich scholen, ziekenhuizen, rust- of verzorgingstehuizen 

bevinden. De scheidingsafstand voor gebieden met kwetsbare locaties bedraagt max. 220 

m (zie tabel III.2). Binnen deze afstand bevinden er zich geen gebieden met kwetsbare 

locaties. Hieruit volgt dat aan het risicocriterium betreffende de 10-7/j isorisicocontour 

voor gebieden met kwetsbare locaties voldaan is.   

 

5 Aangezien het plaatsgebonden mensrisico berekend wordt in de veronderstelling dat een persoon zich 
permanent op een en dezelfde plaats bevindt, is het plaatsgebonden mensrisico op een bepaalde plaats slechts 
een risicomaat voor personen die zich frequent en langdurig op die plaats bevinden.  
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III.4. Analyse van het groepsrisico 

Het groepsrisico is afhankelijk van de aanwezige populatie binnen de effectafstand van de 

windturbines. Hieronder wordt nagegaan of er zich een significante populatie in de 

omgeving van de windturbines bevindt. Indien dit het geval is, zal het groepsrisico berekend 

worden. 

III.4.1. Populatie in de omgeving van de windturbines 

PERSONEN IN OPENLUCHT – In de bepaling van het groepsrisico voor personen die zich in 

openlucht bevinden is de populatiedichtheid bepalend. Algemeen geldt dat hoe hoger de 

populatiedichtheid in de omgeving van de windturbines is, des te hoger is de kans dat 10 

of meer personen tegelijkertijd getroffen worden. Typische voorbeelden van locaties die 

mogelijk relevant zijn voor het groepsrisico zijn locaties waar grote evenementen, zoals 

muziekfestivals of sportwedstrijden, worden georganiseerd. Binnen de maximale effect-

afstand (max. 660 m) van de windturbines zijn er geen locaties teruggevonden waar een 

groep personen met een hoge populatiedichtheid in openlucht frequent en langdurig wordt 

verwacht. Specifiek geldt bv. dat de populatiedichtheid ter hoogte van de tennisterreinen 

van TC Den Bos die zich ten noorden van windturbines WT1 en WT2 bevinden of ter hoogte 

van Tuincentrum Roegiers dat zich ten zuidoosten van windturbine WT2 en ten zuidwesten 

van windturbine WT3 bevindt in het algemeen te laag is om relevant te zijn voor de bepaling 

van het groepsrisico. 

PERSONEN IN GEBOUWEN – Voor personen die zich binnen een gebouw bevinden wordt 

bladbreuk niet beschouwd. De relevante scenario’s zijn bijgevolg enkel mastbreuk en 

gondelbreuk [2]. Wanneer een gebouw in het geval van mast- of gondelbreuk door het 

buitenste deel van een blad wordt geraakt, wordt aangenomen dat dit enkel tot beperkte 

uitwendige materiële schade aan het gebouw kan leiden. Voor de voorliggende studie 

betekent dit concreet dat het onwaarschijnlijk wordt geacht dat er 10 dodelijke slachtoffers 

of meer vallen in een gebouw dat zich op minstens 145 m van een windturbine bevindt, 

aangezien dit gebouw bij mastbreuk niet kan getroffen worden door de mast, de gondel of 

de voet van een blad (i.e. het onderste deel van een blad).  

Er bevinden zich geen gebouwen binnen een straal van 145 m van de geplande wind-

turbines (zie ook figuren II.3(a)–(c)).  

HOOFDTRANSPORTWEGEN VOOR PERSONENVERVOER –  De personen die gebruikmaken van 

de verkeersinfrastructuur in de omgeving van de geplande windturbines en die in het kader 

van de externe veiligheid mogelijk in rekening moeten worden gebracht zijn de gebruikers 

van hoofdspoorwegen voor personenvervoer, hoofdwegen of primaire wegen van de 

categorie I [3]. Binnen een straal van 180 m rond de geplande windturbines bevinden zich 

geen relevante wegen6.  

Er bevindt zich met andere woorden geen significante populatie in de omgeving van de 

windturbines. 

III.4.2. Evaluatie van het groepsrisico 

Gelet op de bovenstaande analyse van de populatie in de omgeving van de windturbines 

wordt besloten dat het groepsrisico voldoet aan het criterium.  

 

6 De hoofdweg A11 (E34) bevindt zich net buiten de scheidingsafstand van windturbine WT3. 
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III.5. Analyse van de indirecte risico’s 

III.5.1. Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen 

Gevaarlijke stoffen kunnen aanwezig zijn op het terrein van de inrichtingen die in de 

omgeving van de geplande windturbines gevestigd zijn maar ook in ondergrondse leidingen 

en bijhorende bovengrondse installaties (zoals drukreduceerstations) of ter hoogte van 

transportroutes (bv. in tankwagens of spoorwagons). 

Hieronder wordt nagegaan of er zich relevante installaties met Sevesostoffen in de 

omgeving van de windturbines bevinden. Indien dit het geval is, zal het indirecte risico van 

deze installaties geanalyseerd worden. De aard van de analyse hangt af van de aard van 

de installatie.  

INRICHTINGEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN –  Binnen de maximale effectafstand (max. 660 m) 

van windturbine WT3 bevindt zich een lagedrempel Seveso-inrichting, m.n. Luc Pauwels 

NV (zie figuur II.4). In § III.5.2 wordt het indirecte risico ten gevolge van de installaties 

met gevaarlijke stoffen op het terrein van deze inrichting geanalyseerd.  

Er bevinden zich geen andere inrichtingen die een aanzienlijk extern mensrisico hebben als 

gevolg van de aanwezigheid van Sevesostoffen (zoals LPG-tankstations) binnen de 

maximale effectafstand van de windturbines. 

ONDERGRONDSE PIJPLEIDINGEN – Uit een analyse van de mogelijke scenario’s en de 

mogelijke schademechanismen bij impact van een windturbine op de grond (m.n. penetratie 

en grondtrillingen) [4] blijkt dat mogelijke domino-effecten van een windturbine op een 

ondergrondse leiding slechts relevant zijn indien de afstand tussen de windturbine en de 

pijpleiding kleiner is dan een bepaalde scheidingsafstand. Deze scheidingsafstand wordt 

berekend op basis van de karakteristieken van de windturbine (de massa van de gondel, 

de rotor en het bovenste mastdeel en de ashoogte) en bedraagt max. 148 m voor de 

geplande windturbines7.  

Via het Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt (KLIM) is nagegaan of in het 

projectgebied transportleidingen met Sevesostoffen gelegen zijn. Er bevindt zich een 

relevante8 ondergrondse leiding met Sevesostoffen binnen de berekende scheidings-

afstand, meer bepaald een 250 mm zuurstofleiding van Air Products (zie figuur II.4). In § 

III.5.3 wordt het indirecte risico ten gevolge van deze leiding geanalyseerd. 

DRUKREDUCEERSTATIONS – Er bevinden zich twee drukreduceerstations, één van Fluxys en 

één van Air Products, binnen de maximale effectafstand van windturbine WT3. In §§ III.5.4 

en III.5.5 wordt het indirecte risico van deze drukreduceerstations nader ge-

analyseerd. 

TRANSPORT – In de omgeving van de windturbines worden mogelijk gevaarlijke stoffen 

getransporteerd. Enkel in uitzonderlijke gevallen zal het indirecte risico van het transport 

van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor of het water relevant zijn. Dit is bijvoorbeeld 

het geval voor de aanwezigheid van een LNG-bunkerschip binnen de maximale 

effectafstand van een windturbine. Een dergelijk geval wordt hier niet teruggevonden. Er is 

bijgevolg geen nadere analyse vereist. 

 

7 Deze scheidingsafstand is berekend uitgaande van een max. ashoogte van 125 m en een max. massa van de 

gondel, de rotor en het bovenste mastdeel van 300 ton. 
8 Voor wat betreft het externe risico is uit ervaring gebleken dat de lagedruk- en middendrukaardgasleidingen niet 

relevant zijn, aangezien deze een verwaarloosbare invloed hebben op het externe mensrisico. Deze pijpleidingen 
worden dan ook niet mee opgenomen in een mogelijke nadere analyse. 
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III.5.2. Analyse van het indirecte risico – Luc Pauwels NV 

Luc Pauwels NV is een lagedrempel Seveso-inrichting. In deze inrichting vinden de 

volgende activiteiten plaats: 

 de opslag en verkoop van kunstmeststoffen (zowel in vast, als in vloeibare vorm, 

en in bulk als in eenheidsverpakking; 

 de opslag en verkoop van gewasbeschermingsmiddelen (in kleine 

eenheidsverpakkingen); 

 de opslag en verhandeling van granen en zaden; 

 de opslag en verkoop van toebehoren voor de landbouwsector, zoals folie. 

 

Luc Pauwels NV heeft een vergunning voor o.a. de opslag van in totaal 424 ton 

Sevesostoffen, waaronder 28 ton acuut toxische stoffen, 11 ton ontvlambare stoffen, 45 ton 

oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, 240 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke 

stoffen, 60 ton ammoniumnitraat9 en 40 ton kaliumnitraat10. In 2016 werd voor de inrichting 

een veiligheidsstudie [7] uitgevoerd. 

Op het terrein van de inrichting bevindt zich één magazijn. Dit magazijn is onderverdeeld in 

verschillende compartimenten. Centraal in het magazijn bevinden zich twee comparti-

menten waar fytoproducten11 opgeslagen worden (zie figuur III.2). In het eerste 

compartiment met een oppervlakte van 1.296 m² worden de louter milieugevaarlijke 

fytoproducten (niet toxisch, niet ontvlambaar) opgeslagen. In het tweede compartiment met 

een oppervlakte van 216 m² worden fytoproducten opgeslagen die tevens toxisch en/of 

ontvlambaar zijn [7]. 

De opslag van meststoffen vindt – volgens de kennisgeving [8] – deels plaats in openlucht. 

Er wordt aangenomen dat de ammoniumnitraat en kaliumnitraat aanwezig zijn op de 

opslagplaatsen voor meststoffen (aangezien ze een bestanddeel vormen van deze mest-

stoffen). 

Uit de kennisgeving blijkt verder dat er zich in het gebouw een 20.000 l dieseltank bevindt. 

Er wordt aangenomen dat de tank bovengronds geplaatst is. 

III.5.2.1. Opslag van fytoproducten in een magazijn 

De fytoproducten worden in eenheidsverpakkingen opgeslagen in een magazijn. De opslag 

van eenheidsverpakkingen in een magazijn wordt niet relevant geacht voor wat betreft het 

indirecte risico van een windturbine [2]. 

III.5.2.2. Opslag van ammoniumnitraat en kaliumnitraat 

Ammoniumnitraat en kaliumnitraat hebben beide de gevarenaanduiding H272 (oxiderende 

vaste stoffen, cat. 3). Op basis van het Handboek Risicoberekeningen [6] wordt besloten 

dat voor deze stoffen geen kwantitatieve risicoanalyse dient uitgevoerd te worden. 

 

9 Het gaat om de met naam genoemde categorie ammoniumnitraat – meststoffen die in staat zijn tot 

zelfonderhoudende ontleding, waarvoor de lagedrempel hoeveelheid 5.000 ton bedraagt. 
10 Het gaat om de met naam genoemde categorie kaliumnitraat waarvoor de lagedrempel hoeveelheid 5.000 ton 

bedraagt. 
11 gewasbeschermingsmiddelen 
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Gelet op de scheidingsafstand tussen de windturbines en de opslagplaats voor meststoffen 

is de impact van een afgeworpen blad op de opslagplaats onwaarschijnlijk, wat maakt dat 

het indirecte risico niet relevant is.  

III.5.2.3. Opslag van diesel 

In het gebouw bevindt zich een (bovengrondse) 20.000 l opslagtank voor diesel. De tank 

bevindt zich op ca. 315 m van windturbine WT3. De treffrequentie van de tank (benaderd 

als een balkvormig volume van 5 m x 2,5 m x 3,5 m) bedraagt ca. 8.10-11/j voor windturbine 

WT3 en ca. 6.10-11/j voor de reeds vergunde windturbine 2 (zie ook § III.6 en figuur II.5). De 

intrinsieke faalfrequentie van de tank bedraagt 1.10-5/j. De toename van de faalfrequentie 

van de tank bedraagt bijgevolg ca. 0,001% van de intrinsieke faalfrequentie, wat beschouwd 

wordt als een niet-significante toename. 

III.5.2.4. Conclusie 

Op basis van de bovenstaande risicoanalyse wordt besloten dat de inplanting van de 

windturbine niet leidt tot een relevante verhoging van het externe risico dat uitgaat van de 

lagedrempel Seveso-inrichting Luc Pauwels NV. 
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III.5.3. Analyse van het indirecte risico – ondergrondse zuurstofleiding 

Er bevindt zich een ondergrondse leiding voor het transport van zuurstof binnen de 

scheidingsafstand van windturbine WT3 (zie figuur II.4). Het betreft een 250 mm leiding op 

een max. werkingsdruk van 36 bar onder het beheer van Air Products [7]. 

III.5.3.1. Effectanalyse 

Het effect (uitgedrukt in een potentieel aantal dodelijke slachtoffers) in het geval een 

ondergrondse leiding faalt is functie van de eigenschappen van de leiding en de 

populatie(dichtheid) in de omgeving van de leiding, maar niet van de eigenschappen van 

de windturbine.  

Voor de 250 mm zuurstofleiding op een max. werkingsdruk van 36 bar wordt een maximale 

1%-letaliteitsafstand van ca. 100 m gevonden voor het scenario breuk van de leiding. In 

figuur III.3 is rond het relevante deel van de leiding een contour getrokken op basis van 

deze afstand. Hieruit blijkt dat het effectgebied enkel agrarisch gebied omvat.  

Voor agrarisch wordt in veiligheidsrapporten uitgegaan van een generieke populatie-

dichtheid van 1 persoon per hectare overdag (verondersteld buiten aanwezig te zijn) en 

(max.) 0,5 personen per hectare ’s nachts (verondersteld binnen in een gebouw, typisch 

een woning, aanwezig te zijn) [6]. In de voorliggende veiligheidsstudie wordt uitgegaan van 

een populatiedichtheid van 1 persoon per hectare buiten overdag en 0,5 personen per 

hectare binnen ’s nachts.  

Aangezien het effectgebied van één segment van de leiding (met een lengte van 10 m) 

minder dan 4 hectare bestrijkt, is het potentieel aantal dodelijke slachtoffers – voor een 

populatiedichtheid van 1 persoon per hectare – kleiner dan 4.  

III.5.3.2. Risicoanalyse en -evaluatie 

Het potentieel aantal dodelijke slachtoffers voor het scenario breuk van de leiding is kleiner 

dan 10, wat maakt dat het groepsrisico zonder meer voldoet aan het criterium. 
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III.5.4. Analyse van het indirecte risico – drukreduceerstation van Fluxys 

De ligging van het drukreduceerstation van Fluxys wordt getoond op figuur II.4. Het station 

bevindt zich in zuidelijke richting van windturbine WT3 op een afstand van ca. 460 m. Op 

het terrein zijn een aantal bovengrondse installaties aanwezig. Het terrein waarop het 

station zich bevindt, kan omsloten worden door een rechthoek van ongeveer 52 m x 55 m. 

III.5.4.1. Frequentieanalyse 

Hier zal de treffrequentie van de installaties op het terrein van het drukreduceerstation 

berekend worden. Algemeen wordt gesteld dat het risico relevant geacht wordt, indien de 

treffrequentie 10% of meer bedraagt van de intrinsieke faalfrequentie van de installatie. De 

trefkansen van installaties voor het scenario bladbreuk worden berekend met de algemene 

aanpak uit het Handboek Windturbines [2]. 

TREFKANS BOVENGRONDSE INSTALLATIES – Voor de dimensies van de bovengrondse 

installaties op het station wordt uitgegaan van een breedte van 52 m, een diepte van 55 m 

en een hoogte van 1 m. Dit is een conservatieve aanname aangezien niet over de gehele 

oppervlakte van het station installaties aanwezig zijn. De directe trefkans van dit volume 

bedraagt ca. 5,1.10-9/j voor windturbine WT3 en respectievelijk 5,0.10-9/j en 6,2.10-9/j voor 

de reeds vergunde windturbines 2 en 6 (zie ook § III.6 en figuur II.5). De totale treffrequentie 

bedraagt bijgevolg ca. 1,6.10-8/j. 

INTRINSIEKE FAALFREQUENTIE BOVENGRONDSE INSTALLATIES – De faalfrequenties die 

gehanteerd worden in een risicoberekening voor een bovengrondse leiding zijn afkomstig 

uit het Handboek Risicoberekeningen [6]. Voor de impact van (een gedeelte van) een 

rotorblad op een bovengrondse leiding wordt conservatief verondersteld dat deze leidt tot 

breuk van de leiding. Voor het optreden van een breuk van een bovengrondse leiding wordt 

volgende faalfrequentie gebruikt: 2,2.10-8/j . L/D, waarin L (m) de lengte van de leiding is en 

D (m) de diameter van de leiding. De faalfrequentie voor een leiding is recht evenredig met 

de lengte van de leiding en omgekeerd evenredig met de diameter van de leiding. De 

faalfrequentie voor een leiding met een kleine diameter wordt dus hoger ingeschat dan een 

leiding met dezelfde lengte maar met een grotere diameter.  

De totale lengte van de bovengrondse leidingen bedraagt ongeveer 50 m. Voor deze 

leidinglengte met een representatieve leidingdiameter van 500 mm wordt een intrinsieke 

faalfrequentie van 2,2.10-6/j gevonden. 

EVALUATIE – De toename van de faalfrequentie van de bovengrondse installaties op het 

station van Fluxys bedraagt bijgevolg ca. 0,7% van de intrinsieke faalfrequentie van deze 

installaties, wat beschouwd wordt als een niet-significante toename.   

III.5.4.2. Conclusie 

Uit de frequentieanalyse volgt dat er geen (significante) verhoging is van het risico dat 

uitgaat van de installaties met gevaarlijke stoffen op het terrein van het drukreduceerstation 

van Fluxys door de inplanting van de windturbines.  
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III.5.5. Analyse van het indirecte risico – drukreduceerstation van Air 
Products 

De ligging van het drukreduceerstation van Air Products wordt getoond op figuur II.4. Het 

station bevindt zich in zuidelijke richting van windturbine WT3 op een afstand van ca. 410 

m. Op het terrein zijn een aantal bovengrondse installaties aanwezig. Het terrein waarop 

het station zich bevindt, kan omsloten worden door een rechthoek van ongeveer 32 m x 25 

m. 

III.5.5.1. Frequentieanalyse 

Hier zal de treffrequentie van de installaties op het terrein van het drukreduceerstation 

berekend worden. Algemeen wordt gesteld dat het risico relevant geacht wordt, indien de 

treffrequentie 10% of meer bedraagt van de intrinsieke faalfrequentie van de installatie. De 

trefkansen van installaties voor het scenario bladbreuk worden berekend met de algemene 

aanpak uit het Handboek Windturbines [2]. 

TREFKANS BOVENGRONDSE INSTALLATIES – Voor de dimensies van de bovengrondse 

installaties op het station wordt uitgegaan van een breedte van 32 m, een diepte van 25 m 

en een hoogte van 1 m. Dit is een conservatieve aanname aangezien niet over de gehele 

oppervlakte van het station installaties aanwezig zijn. De directe trefkans van dit volume 

bedraagt ca. 1,5.10-9/j voor windturbine WT3 en 1,4.10-9/j voor de reeds vergunde 

windturbine 2 (zie ook § III.6 en figuur II.5). De totale treffrequentie bedraagt bijgevolg ca. 

2,9.10-9/j. 

INTRINSIEKE FAALFREQUENTIE BOVENGRONDSE INSTALLATIES – De faalfrequenties die 

gehanteerd worden in een risicoberekening voor een bovengrondse leiding zijn afkomstig 

uit het Handboek Risicoberekeningen [6]. Voor de impact van (een gedeelte van) een 

rotorblad op een bovengrondse leiding wordt conservatief verondersteld dat deze leidt tot 

breuk van de leiding. Voor het optreden van een breuk van een bovengrondse leiding wordt 

volgende faalfrequentie gebruikt: 2,2.10-8/j . L/D, waarin L (m) de lengte van de leiding is en 

D (m) de diameter van de leiding. De faalfrequentie voor een leiding is recht evenredig met 

de lengte van de leiding en omgekeerd evenredig met de diameter van de leiding. De 

faalfrequentie voor een leiding met een kleine diameter wordt dus hoger ingeschat dan een 

leiding met dezelfde lengte maar met een grotere diameter.  

Voor de totale lengte van de bovengrondse leidingen wordt uitgegaan van de minimale 

lengte van een leiding van 10 m [6]. Voor deze leidinglengte met een representatieve 

leidingdiameter van 500 mm wordt een intrinsieke faalfrequentie van 4,4.10-7/j gevonden. 

EVALUATIE – De toename van de faalfrequentie van de bovengrondse installaties op het 

station van Air Products bedraagt bijgevolg ca. 0,7% van de intrinsieke faalfrequentie van 

deze installaties, wat beschouwd wordt als een niet-significante toename.   

III.5.5.2. Conclusie 

Uit de frequentieanalyse volgt dat er geen (significante) verhoging is van het risico dat 

uitgaat van de installaties met gevaarlijke stoffen op het terrein van het drukreduceerstation 

van Air Products door de inplanting van de windturbines.  
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III.6. Cumulatieve effecten 

In het projectgebied bevinden zich meerdere reeds vergunde windturbines. De inplantings-

locaties, de karakteristieken en de op basis van deze karakteristieken berekende maximale 

effectafstand van deze windturbines worden gegeven in onderstaande tabel.  

Tabel III.3 Lambert 72-coördinaten en karakteristieken reeds vergunde windturbines 

Windturbine 
X-

coördinaat 
Y-

coördinaat 

Rotor-
diameter 

[m] 

Ashoogte 
[m] 

Max. rotor-
toerental 

[tpm] 

Max. effect-
afstand [m] 

(6) 

1 (gebouwd) 104 887 210 149 90 105 16,6 (1) 445 

2 (vergund) 107 950 209 749 114 143 16,5 (2) 676 

3 (vergund) 108 285 209 669 114 143 16,5 (2) 676 

4 (gebouwd) 108 258 209 186 114 116,5 12,1 (3) 411 

5 (gebouwd) 108 245 208 816 101 127,5 16,0 (4) 522 

6 (gepland) 107 772 208 739 114 123 16,5 (5) 660 

(1) op basis van de gegevens voor een windturbine van het type Vestas V90 – 2 MW  
(2) naar analogie met de windturbines die het voorwerp uitmaken van de voorliggende veiligheidsstudie  
(3) op basis van de gegevens voor een windturbine van het type Senvion 3,4M114 
(4) op basis van de gegevens voor een windturbine van het type Siemens SWT 3,2 - 101  
(5) op basis van de gegevens voor de worst case windturbine uit de veiligheidsstudie voor deze windturbine 
(6) Er is aangenomen dat het zwaartepunt zich bevindt op een afstand tot het rotorcentrum gelijk aan 0,18 keer de rotordiameter. 

 

De effectgebieden van de verschillende windturbines worden weergegeven in figuur II.5. 

Hieronder zullen de mogelijke cumulatieve effecten op het vlak van externe veiligheid 

geëvalueerd worden. 

III.6.1. Plaatsgebonden mensrisico 

Het plaatsgebonden mensrisico wordt per windturbine berekend en beoordeeld. Dit 

impliceert dat er geen cumulatieve effecten beschouwd dienen te worden voor wat betreft 

de evaluatie van het plaatsgebonden mensrisico.  

III.6.2. Groepsrisico 

Er is geen relevant groepsrisico verbonden aan windturbines WT1 – WT3 (zie § III.4). 

Bijgevolg zijn er geen cumulatieve effecten voor wat betreft de evaluatie van het 

groepsrisico. 

III.6.3. Indirecte risico 

De cumulatieve effecten voor wat betreft het indirecte risico zijn in rekening gebracht in de 

analyse en de evaluatie van het indirecte risico in §§ III.5.2, III.5.4 en III.5.5. 
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III.7. Samenvatting: Evaluatie van de externe risico’s 

III.7.1. Directe risico’s 

Het plaatsgebonden mensrisico van de windturbines is geanalyseerd in § III.3. Er wordt 

besloten dat het plaatsgebonden mensrisico van de windturbines voldoet aan de in 

Vlaanderen gehanteerde risicocriteria.  

Het groepsrisico dat ontstaat als gevolg van de inplanting van de windturbines is 

geanalyseerd in § III.4. Er wordt besloten dat het groepsrisico van de windturbines voldoet 

aan het in Vlaanderen gehanteerde risicocriterium.  

III.7.2. Indirecte risico’s 

De indirecte risico’s ten gevolge van de inplanting van de windturbines houden verband met 

de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in installaties in de omgeving van de geplande 

windturbines en zijn geanalyseerd in § III.5. 

Uit de risicoanalyse volgt dat er geen (significante) verhoging is van het risico dat uitgaat 

van de installaties met gevaarlijke stoffen op het terrein van de Seveso-inrichting Luc 

Pauwels NV, van de ondergrondse zuurstofleiding van Air Products en van de druk-

reduceerstations van Fluxys en Air Products door de inplanting van de windturbines.  
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IV. BESLUIT 

Projectontwikkelaar Storm wenst de inplanting van drie windturbines te realiseren ten 

zuiden van en langs de N49/A11 (E34) op het grondgebied van de gemeente Assenede.  

Deze veiligheidsstudie bestudeert de externe risico’s die uitgaan van de windturbines zelf 

(directe risico’s) en de indirecte risico’s ten gevolge van installaties met gevaarlijke stoffen 

die in de omgeving van de geplande windturbines aanwezig zijn. 

Uit deze studie wordt besloten dat de inplanting van de windturbines op de 

voorgestelde locaties en onder de toegepaste randvoorwaarden heden voldoet aan 

de criteria die in het kader van de externe veiligheid voor windturbines in Vlaanderen 

worden gehanteerd. 

 

 

 

Dhr. F. Van den Schoor   

Erkend VR-deskundige 12  

 

 

12  erkenning met nummer 2013/VR084, onbeperkt geldig. 
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Figuur 13-2: Gebieden van het Vlaams
Ecologisch Netwerk (VEN) in de omgeving

van de geplande windturbine
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Figuur 13.7: Pleister- en rustgebieden in de
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Figuur 13.9: Broedkolonies en bijzondere
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Figuur 13.10: Akkervogelgebieden in de
omgeving van de geplande windturbines
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Figuur 13.11: Voedsel-, slaap- en
seizoenstrekroutes in de omgeving van de

geplande windturbines
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Figuur 13.12: Synthesekaart Risicoatlas
vleermuizen-windturbines (Everaert, 2015)
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