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Betreft: Bezwaarschrift m.b.t. de vraag van omgevingsvergunning voor Windturbineproject 

Baggaart-Stekene 

 

 

Geachte Dames, geachte Heren, 

Geachte leden van het College, 

 

Bij onderhavig schrijven wensen wij, ondergetekenden, bezwaar in te dienen binnen het openbaar 
onderzoek dat wordt georganiseerd naar aanleiding van de omgevingsvergunning zoals deze wordt 
aangevraagd door Fortech BVBA, met maatschappelijke zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Samelstraat 
21a, en Engie Electrabel NV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Simón Bolívarlaan 34. 
 

Het voorwerp van de vergunning betreft de  
 

1.    oprichting van drie windturbines met een tiphoogte van 230 meter, een rotordiameter van 
162 meter en een ashoogte van minimaal 140 en maximaal 155 meter;. 

2. uitvoering van werken noodzakelijk om het project te realiseren: ontbossingen, inbuizingen, 
voorzien van permanente kraanplaatsen en toegangswegen tot de turbines, 
elektriciteitscabines en data- en elektriciteitskabels; 

 
Het openbaar onderzoek loopt tot en met 5 maart 2022. Onderhavig bezwaarschrift wordt derhalve 
tijdig ingediend. 
 
De vergunningaanvraag zal beoordeeld worden door de Bestendige Deputatie van de Provincie Oost-
Vlaanderen, op wiens verzoek het openbaar onderzoek door de gemeente Stekene, op wiens 
grondgebied de turbines worden gevestigd, wordt georganiseerd. Wij verzoeken u volgende bezwaren 
en/of pertinente opmerkingen in uw adviesaanvraag te betrekken, alsook voor te leggen aan de 
Bestendige Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen.  
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I. ONVERENIGBAARHEID MET HET PROVINCIAAL RUIMTELIJKE 
STRUCTUURPLAN  
 
Zoals de projectontwikkelaars zelf erkennen in hun lokalisatienota en de daarbij gevoegde 
landschapsstudie, bevindt het voorliggend windproject Baggaart-Stekene zich in een gebied (‘de 
zandrug’) dat door de provincie Oost-Vlaanderen in het Addendum PRS – Provinciaal beleidskader 
windturbines aangeduid wordt als een landschappelijke rustzone. Deze rustzone is gelegen tussen de 
concentratiezone van omgeving Waaslandhaven en de concentratiezone van omgeving Gentse 
Kanaalzone. Het project zou dus worden gesitueerd in een ‘te vrijwaren grootschalig 
openruimtegebied’ (zie pag. 81 van voornoemd Addendum PRS). 
 
De exploitanten argumenteren dat een verlenging van de reeds bestaande lijn van windturbines in 
Vrasene en Sint-Gillis-Waas langs de autosnelweg E34 niet wenselijk is. Ter ondersteuning van deze 
stelling voeren zij in zeer algemene bewoordingen aan: “diverse elementen, voornamelijk woningen en 
recreatiegebieden, belemmeren deze ontwikkeling. In deze zone zou de impact van windturbines op de 
omgeving omvangrijk zijn. Ook de inplanting in en rond de lokale bedrijventerreinen biedt te weinig 
opties om te komen tot windparken met enige omvang.” Het hoeft geen betoog dat een dergelijke 
ongefundeerde stelling geenszins volstaat om tot de conclusie te komen dat “door de minder 
uitgebreide zone van windontwikkeling ten westen van Sint-Gillis-Waas (…) uiteraard de noodzaak 
(vervalt) om de ‘zandrug’ ter hoogte van Stekene en Moerbeke integraal te voorzien als open ruimte 
tussen grootschalige clusters van windturbines.” Hetzelfde geldt voor de (andermaal niet 
onderbouwde) bewering dat  er “aan het westelijke deel van de E34 (…) eveneens een zone (is) waarin 
verdere ontwikkeling evenmin wenselijk is. Enerzijds zou de invloedsfeer van de turbines reiken tot in 
het hoogwaardige natuurgebied Heidebos dat zich uitstrekt over de grens tussen Moerbeke en 
Wachtebeke, van aan de Moervaartdepressie tot quasi aan de autosnelweg E34. Anderzijds beperkt de 
versnipperde bewoning de inplanting van een windpark te sterk.” 
 
Hierbij aansluitend kan erop gewezen worden dat de aanvragers volkomen onterecht laten 
uitschijnen dat de verlenging van de reeds bestaande lijn van windturbines in Vrasene en Sint-Gillis-
Waas langs de E34 niet mogelijk is. Immers, in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen heeft 
Grontmij Belgium NV eind 2014 in het kader van de ‘Plan-MER PRUP Kluizenmolen Sint-Gillis-Waas’1 
de mogelijkheid tot het plaatsen van windturbines nabij het bijzonder economisch knooppunt (BEK) 
Kluizenmolen in Sint-Gillis-Waas onderzocht. In hun rapport komen zij tot de vaststelling dat er in de 
zone gelegen ten westen van de 7 opgerichte windturbines nog 3 bijkomende windturbines voorzien 
kunnen worden. Het bedrijf Mega Windy heeft bovendien een aanvraag ingediend voor het plaatsen 
van een windturbine in Sint-Gillis-Waas. Het openbaar onderzoek georganiseerd door de Gemeente 
Sint-Gillis-Waas liep tot 24 september 2017. 
 
Wij willen er verder op wijzen dat de projectontwikkelaars in hun argumentatie volledig voorbijgaan 
aan het gegeven dat de Provincie Oost-Vlaanderen van oordeel is dat er in het Noordelijk Open 
Ruimtegebied zeer omzichtig moet worden omgesprongen met de inplanting van grootschalige 
windturbines, dit omwille van de landschappelijke waarde van dit gebied. De provincie Oost-
Vlaanderen heeft de zandrug niet alleen uitgesloten als inplantingsgebied omdat dit gebied als een 
rustzone gevrijwaard moet worden, maar ook omdat deze locatie beschouwd wordt als een ruimtelijk 
te kwetsbaar gebied (zie pag. 45 en 75 van voornoemd Addendum PRS).  

                                                           
1 Bron: Plan-MER PRUP Kluizenmolen Sint-Gillis-Waas. 

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0ahUKEwip24zqjYLVAhVBKMAKHYrpAUE4ChAWCCQwAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.milieuinfo.be%2Fdms%2Fd%2Fd%2Fworkspace%2FSpacesStore%2Fc5da5e03-ca20-4235-b0eb-6b0c24807501%2F0706_0006_PlanMER%2520PRUP%2520Kluizenmolen%2520SGW_ER.pdf&usg=AFQjCNHXPdwmJCTH0Six7-dqQOAjxcXXvA
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Wij wensen verder te benadrukken dat de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen het belang van 
de voornoemde zandrug als buffer tussen grootschalige clusters van windparken reeds meermaals 
uitdrukkelijk bevestigd heeft. We verwijzen hiervoor naar: 
 

 het ongunstig advies van de Bestendige Deputatie d.d. 1 december 2016 m.b.t. de 
vergunningaanvraag voor een windturbinepark in de Baggaart van  6 windturbines (een 
vergunningsaanvraag ingediend door dezelfde exploitanten); 

 de beslissing van 12 december 2020 aangaande de omgevingsvergunningsaanvraag die bvba 
Storm 30 op 20 augustus 2019 had ingediend met referentie OMV 2019103492. 

 
Bovendien valt de beslissing om dit gebied niet langer als open ruimte te vrijwaren niet te rijmen met 
het gegeven dat de Vlaamse overheid wil bewaken dat de prioritaire inplantingslocaties maximaal 
worden benut. De Vlaamse overheid beschouwt zeehavengebieden en grootschalige 
industriegebieden als logische, prioritaire inplantingsplaatsen voor grootschalige windenergie. Niet 
enkel omdat deze locaties ruimte-technisch ideale plaatsen zijn, maar ook omdat windturbines een 
symbiose vormen met het werklandschap dat een industriegebied of havengebied is. Deze prioritaire 
inplantingsplaatsen verlagen ook de druk op het open ruimte gebied (zie conceptnota ‘Windkracht 
2020’ , pag. 5 en 9). Het zou dan ook geenszins logisch zijn dat er een vergunning zou worden 
toegekend voor de bouw van het windturbineproject Baggaart-Stekene, dat gelokaliseerd is in 
agrarisch gebied. In dit gebied vormen windturbines immers allerminst een symbiose met het 
landschap, en dit terwijl er voor het project van de aanvraag lokatiealternatieven zijn die beter 
aansluiten bij het industrieel karakter van een windturbinepark.  
 

Wij vragen de Bestendige Deputatie om vast te houden aan het principe dat de zandrug in Stekene 
niet als een potentieel inplantingsgebied voor windmolens beschouwd kan worden en gevrijwaard 
dient te worden als buffer tussen (de reeds in de omgeving aanwezige) grootschalige clusters van 
windturbines. 
 

II. ENERGIELANDSCHAP 2050 WAASLAND  
 
De Provincie Oost-Vlaanderen is via een gebiedsgerichte energieplanning het energielandschap van 
2050 aan het creëren, waarbij het energiesysteem zoveel mogelijk draait op hernieuwbare 
bronnen.  Daarvoor gaat de Provincie geïntegreerd, gebiedsgericht en participatief aan de slag, zoals 
vastgelegd in een kernnota en planningkwadraat. In de kernnota verwoordt de Provincie Oost-
Vlaanderen de waarden en speerpunten die ze met het ruimtelijk beleid op lange termijn nastreeft. 
De speerpunten uiteengezet in de kernnota worden verder uitgewerkt in thematische of 
gebiedsgerichte beleidskaders en actieplannen. De Provincie werkte reeds ruimtelijke, geïntegreerde 
en gebiedsgerichte visies uit voor het Energielandschap 2050 Waasland. De ambities voor het 
Energielandschap 2050 Waasland zijn vastgelegd in een ambitiekader, dat aangeeft waar de regio naar 
streeft in haar toekomstige, duurzame energiesysteem - niet alleen waar wat zal staan, maar ook hoe 
het werkt.  

De afweging van ‘waar’ gebeurt door rekening te houden met de specifieke landschappelijke, 
ruimtelijke en maatschappelijke elementen die het Waasland zo eigen zijn. Om bij de opmaak van de 
visie Energielandschap Waasland onderbouwde keuzes te kunnen maken met betrekking tot de 
inpassing van hernieuwbare energie, werd daarom een landschapslezing uitgewerkt, waarin de 
identiteit van het Wase landschap en de huidige karaktereigenschappen van de omgeving worden 
weergegeven. 

https://dms.oost-vlaanderen.be/download/19dd60b7-ac98-4e3b-8463-76facdd7dd74/20161202-Kernnota-Ruimte-Oost-Vlaanderen.pdf
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/wat-is-ruimtelijkeplanning.html
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In de landschapslezing2 worden allereerst de ‘gave historisch landschappen’ in kaart gebracht. Een gaaf 
historisch landschap wordt binnen deze studie gezien als een verzameling van ruimtes die 
gedomineerd worden door:  

• aaneengesloten open ruimte;  
• gave erfgoedlandschappen die afgebakend zijn met een erfgoedvisie;  
• cultuurhistorische landschapsrelicten die een grote invloed hebben op de identiteit van het 
landschap 
 

Uit de landschapslezing blijkt dat het Wase landschap onder druk staat, dat er weinig aaneengesloten 
open ruimte in het Waasland te vinden is, en dat de Provincie Oost-Vlaanderen vooropstelt dat er nood 
is aan maatregelen om verdere versnippering van het areaal aan open ruimte tegen te gaan. In het 
licht hiervan  wijzen wij erop dat de projectzone behoort tot een cluster met een aaneengesloten 
open ruimte tot ruim 100 hectare groot (zie Landschapslezing, p. 22 en 23). Verder blijkt uit de 
landschapslezing dat het Wullebos eveneens behoort tot de gave erfgoedlandschappen en relicten 
(zie p. 24). WT 1 zou binnen de relictzone Wullebos en omgeving (ook gekend als Landschappelijk 
Erfgoed geheel Wullebos-De Baggaart) komen te liggen. 
 

 
Figuur1: Kaart Erfgoed en Landschap – zie de Lokalisatienota, Bijlage B, Kaart 6, p. 75. 
 
De projectzone behoort dus tot een gaaf historisch landschap in de zin van de landschapslezing. Wij 
benadrukken hierbij dat op pagina 27 van voornoemde studie geconcludeerd wordt dat de gave 
historische landschappen onder hoge druk staan, waardoor het aangewezen is om deze zones binnen 
de ruimtelijke energievisie te beschermen en te versterken. 
  

                                                           
2 Energielandschap 2050 Waasland - Landschapslezing 
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In de landschapslezing wordt verder toegelicht dat er locaties bestaan waar nu grote veranderingen 
plaatsvinden die de identiteit en de ruimtelijke kwaliteit van het Waasland onder druk zetten: het 
zogenaamde frictielandschap. Er wordt gesteld dat er in dit spanningsveld tussen de gave historische 
landschappen en de nieuwe complexe landschappen nood is aan een visie en strategie, die op dit 
ogenblik nog twee kanten uit kan gaan: “ze kunnen zich verder doorzetten zonder oog voor de 
bestaande ruimtelijke kwaliteit, of er kan vanuit het energieverhaal ingespeeld worden zodat het een 
bijdrage kan leveren aan het versterken van de grote aaneengesloten open ruimte structuren.” 
Hierbij wensen wij te benadrukken dat de projectzone niet tot een dergelijk frictielandschap behoort. 
Het gave historische landschap dat bestaat uit een aaneengesloten open ruimte tot ruim 100 hectare 
groot en de relictzone het Wullebos kent immers geen industriegebieden, noch lintbebouwing. Er is 
weliswaar een lijninfrastructuur aanwezig, doch dit rechtvaardigt hoegenaamd niet dat de aanwezige 
open ruimte en de samenhang van de cultuurhistorische landschapselementen in de projectzone 
verder onder druk gezet worden. Een verdere versnippering van de openruimte door het inplanten 
van de drie windturbines zal ertoe bijdragen dat het gave historische landschap dat er nu aanwezig is, 
zijn identiteit verliest.  
 
Bovenstaande vaststellingen tonen aan dat het aangewezen is en blijft om vast te houden aan het 
principe dat de zandrug in Stekene niet als een potentieel inplantingsgebied voor windmolens 
beschouwd kan worden en gevrijwaard dient te worden als buffer tussen (de reeds in de omgeving 
aanwezige) grootschalige clusters van windturbines. 
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III. ONVERENIGBAARHEID MET DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN  
 

Krachtens art. 4.3.1., §1, eerste lid, 1°, onder a) VCRO wordt een vergunning geweigerd “als het 
aangevraagde onverenigbaar is met stedenbouwkundige voorschriften, voor zover daarvan niet op 
geldige wijze is afgeweken.” 
  
De drie windturbines worden voorzien in agrarisch gebied. 
 

 
Figuur 2: Kaart met gewestplanbestemming – zie de Lokalisatienota, Bijlage B, Kaart 4, p. 70. 

 
De aanvraag is principieel in strijd met de geldende voorschriften van het KB van 28 december 1972 
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen 
(‘Inrichtingsbesluit’) voor agrarisch gebied, gezien de werken niet in functie van (para)agrarische 
bedrijvigheid staan en daardoor onverenigbaar zijn met de planbestemming ‘agrarisch gebied’. 
 
De vergunningverlenende overheid mag bij het verlenen van een omgevingsvergunning met 
toepassing van artikel 4.4.9, § 1 VCRO 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.  
 
Blijkens de tabel opgenomen in artikel 7.4.13, eerste lid, VCRO concordeert het 
bestemmingsvoorschrift ‘Agrarische gebieden’ met de (sub)categorie van gebiedsaanduiding 
‘Landbouw’. De standaardtypebepaling voor ‘Agrarisch gebied’ in de categorie van gebiedsaanduiding 
‘Landbouw’ is opgenomen in punt 4.1 van de bijlage bij het typevoorschriftenbesluit3, en luidt als volgt:  

                                                           
3 Typevoorschriften voor gewestelijke RUP’s, 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). 
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“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”. 

 
Met toepassing van artikel 4.4.9 VCRO is het derhalve niet uitgesloten om windturbines te vergunnen 
in agrarische gebieden, maar dit voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene 
bestemming niet in het gedrang brengen. Het typevoorschriftenbesluit stelt bijgevolg als vereiste dat 
de effecten van de inplanting ten aanzien van de uitbatingsmogelijkheden in een lokalisatienota 
worden beschreven en geëvalueerd.  
 
Daar artikel 4.4.9 VCRO een uitzonderingsbepaling betreft, en derhalve restrictief geïnterpreteerd en 
toegepast moet worden dient de opgelegde voorwaarde strikt nageleefd te worden. 
“Landbouwgebieden zijn immers meestal open gebieden in het buitengebied. De oprichting van 
windturbines moet dus met de nodige voorzichtigheid geëvalueerd worden.”4 Ook de Raad van State 
heeft reeds geoordeeld dat de gevolgen van de inplanting van windturbines voor het landschap op een 
meer stringente wijze moeten worden beoordeeld.5  
 
Uit wat volgt blijkt dat niet voldaan is aan de voorwaarden opgelegd in artikel 4.4.9. VCRO. 
 
 

A. Impact op efficiënt bodemgebruik of de uitbatings(mogelijkheden) van de omgeving 

Ingevolge de concordantie van het bestemmingsvoorschrift ‘Agrarische gebieden’ met de 
(sub)categorie van gebiedsaanduiding ‘Landbouw’, is de inplanting van windturbines mogelijk in 
gebieden die volgens het gewestplan bestemd zijn tot agrarisch gebied voor zover de algemene 
bestemming niet in het gedrang komt en de mogelijke effecten van de windturbines ten aanzien van 
efficiënt bodemgebruik, eventuele verstoring van de uitbating(smogelijkheden) en landschappelijke 
kwaliteiten in een lokalisatienota (en dus niet in andere bijkomende documenten) wordt beschreven 
en geëvalueerd (cf. punt 4.1 van de Bijlage van het typevoorschriftenbesluit). 
 

In dit opzicht dient vooreerst opgemerkt te worden dat het dossier zoals neergelegd door de 
aanvragers geen (specifieke) lokalisatienota bevat waarin wordt aangetoond wat de mogelijke 
effecten van de inplanting van de drie windturbines zijn op een efficiënt bodemgebruik of op een 
eventuele verstoring van de uitbating(smogelijkheden) van de omgeving.  
 
De aanvragers komen in de lokalisatienota niet verder dan het opwerpen van enkele oppervlakkige, 
niet-onderbouwde stellingen:   
 

“Efficiënt bodemgebruik: de fundering, de cabine, de werfinrichting en de toegangsweg worden 
telkens zoveel als mogelijk ingericht aan de rand van het landbouwgebruiksperceel, zie Kaart 
10. Bovendien wordt de werkzone na de bouw van de windturbines gereduceerd tot het strikt 
noodzakelijke (25 m x 25 m) teneinde functioneel te zijn voor de hele levensduur van de turbine, 
maar toch het landbouwgebruiksperceel maximaal aan landbouwactiviteiten te laten.  

                                                           
4 Omzendbrief RO/2014/02, pag. 8. 
5 RvS 27 februari 2014, nr. 226.572. 



Bezwaarschrift omgevingsvergunning Fortech en Engie Electrabel- inplanten Windpark Baggaart- OMV 2021121330 

9 
 

Verstoring landbouwactiviteiten: doordat de verhardingen zoveel mogelijk langs de rand van 
de landbouwgebruikspercelen worden gebouwd en de oppervlakte zoveel als mogelijk wordt 
beperkt tot een minimum, worden de agrarische activiteiten maximaal gevrijwaard.  
(…) 
Het windturbinepark wordt ingepland in agrarisch gebied. Hierbij is het van belang een 
afstemming te vinden tussen de perceelsindeling en de precieze inplanting van de windturbines 
en haar aanhorigheden. Bijzondere aandacht is besteed aan een efficiënt bodemgebruik: de 
oppervlakte permanente verharding wordt beperkt tot een minimum. De toegangswegen 
hebben een breedte van 3.5 m, wat werd afgestemd op de breedte van de openbare wegen 
waarbij zij aantakken. Op die manier blijft het perceel maximaal gevrijwaard en kunnen de 
normale landbouwactiviteiten er zo veel mogelijk zoals voorheen doorgaan. Aldus brengt de 
aanvraag, door de beperkte impact, de algemene realisatie van de bestemming niet in het 
gedrang. 
(…) 

Alle drie de windturbines worden ingeplant in biologisch minder waardevol terrein: het gaat 
om akkers op zandige bodem, zonder noemenswaardige akkerrandbegroeiing (…) 
De bouw en exploitatie van de geplande turbines heeft hoofdzakelijk een effect qua 
ruimtebeslag binnen de minder waardevolle akkergebieden. De beperkte footprint en de lage 
ecologische waarde van de percelen maken dit echter verwaarloosbaar.”  

 
De weinig informatie die is opgenomen in de lokalisatienota is zeer algemeen, en nergens in de 
lokalisatienota wordt ingegaan op de impact van het windmolens op de concrete omliggende percelen 
in het landbouwgebied en de effecten op de uitbatingsmogelijkheden hiervan. Er wordt enkel gesteld 
dat de oppervlakte van permanente verharding tot een minimum wordt beperkt, om dan op zeer 
algemene wijze te besluiten dat het perceel maximaal gevrijwaard wordt en normale 
landbouwactiviteiten zoveel mogelijk als voorheen kunnen doorgaan. Er kan bezwaarlijk gesteld 
worden dat hiermee voldaan is aan de vereiste opgelegd in punt 4.1 van de bijlage bij het 
typevoorschriftenbesluit. In het typevoorschriftenbesluit wordt immers duidelijk gesteld dat de 
effecten aangetoond moeten worden, wat impliceert dat aanvragers zich niet louter kunnen beperken 
tot het poneren van een stelling zonder de informatie waarop zich baseren (in extenso) ter beschikking 
te stellen.  
 
De stelling dat de windturbines “zoveel als mogelijk ingericht worden aan de rand van het 
landbouwgebruiksperceel” kan overigens allerminst worden bijgetreden voor wat WT3 betreft, die 
duidelijk ingeplant zou worden  in het midden van een perceel landbouwgrond (zie de kaart 10C 
toegevoegd aan de lokalisatienota). Ook voor WT1 geldt dat de transformatorcabine zich in het midden 
van het landbouwperceel bevindt. 
 
In het dossierstuk getiteld ‘Effecten op de omgeving’ van 11 januari 2022 (referentie 093950) (dat dus 
geen deel uitmaakt van de lokalisatienota) wordt bij de bespreking van de effecten op de bodem enkel 
een opsomming gegeven van hoe men door het beperken van de aanleg van nieuwe toegangswegen, 
het beperken van de permanente kraanplaatsen, het opleggen van een afbraak na stopzetting van de 
exploitatie en de tijdige afbraak van tijdelijke constructies zo weinig mogelijk terrein ingenomen zal 
worden met het beoogde project. Hiermee wordt evenmin toegelicht wat de effecten zijn van de 
terreininname én de werking van de windturbines zelf op de (uitbatingsmogelijkheden van) de 
omliggende agrarische percelen.  
 
Uit het door de projectontwikkelaars ingediend dossier blijkt overigens dat de inplanting van de 
windturbines de uitbatingsmogelijkheden weldegelijk verstoort. 
 
Zo gaat de oprichting van de drie windturbines gepaard met de aanleg van een fundering, uitgevoerd 
als een cirkelvormig betonnen massief met een diameter van 25 meter, wat neerkomt op een 
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oppervlakte van ca. 491 m² per windturbine. Voor de drie turbines samen betekent dit dus een nieuwe 
niet-waterdoorlatende verharding van ca. 1473 m² (491 m² x 3 turbines). Verder wordt voor elke 
windturbine een werkplatform van 625 m² voorzien, een transformatorcabine van ca. 28 m² en een 
aansluitingscabine van 28 m². Opgeteld komt er dus maar liefst 3516 m² aan nieuwe verhardingen, 
wat een meer dan aanzienlijke oppervlakte is.  
 

Het aanleggen van 1172 m² verharding op een perceel landbouwgrond (in het midden van het perceel 
voor wat WT3 betreft), herleidt het perceel in kwestie tot een vanuit landbouwkundig oogpunt 
onbewerkbaar perceel met veel restoppervlakte. De inplanting heeft immers tot gevolg dat de 
uitoefening van normale landbouwactiviteiten of de bewerking van het resterende gedeelte van het 
perceel onmogelijk zullen worden, waardoor de realisatie van de algemene bestemming van het 
perceel (landbouw) in het gedrang komt. 
 
Verder blijkt dat WT1 op slechts enkele meters van een van nature overstroombaar gebied ligt (zie 
figuur 2 in onderhavig bezwaarschrift). Gezien het project gepaard zal gaan met de aanleg van meer 
dan 1172 m² verharding per windturbine, en gelet op het gegeven een dergelijke grote oppervlakte 
aan verharding ontegensprekelijk de infiltratie in de bodem zal bemoeilijken, is het absoluut 
noodzakelijk dat de impact van het project op de waterhuishouding zeer grondig wordt onderzocht. 
De inplanting van een winturbine in een overstromingsgevoelig gebied werkt immers overstromingen 
en waterproblemen (verder) in de hand, wat op zijn beurt een impact zal hebben om de mogelijkheid 
om landbouwgewassen te kweken op de omliggende percelen landbouwgrond.  
 

 
 
Figuur 3: inplanting windturbines volgens de opgegeven Lambert coördinaten en weergave van de van nature 
overstroombare gebieden.  

 
Uit het voorgaande volgt dat het dossier zoals ingediend door de aanvragers onvoldoende gegevens 
bevat om op een zorgvuldige wijze af te toetsen of dergelijke verhardingen, gezien de reeds 
vastgestelde overstromingsgevoeligheid, geen negatieve invloed op de waterhuishouding van de 
betrokken en omliggende percelen zullen genereren en/of wateroverlast zullen veroorzaken (wat als 
hinderaspect in het kader van de goede ruimtelijke ordening ex artikel 4.3.1 §2 VCRO eveneens mee 
moet worden beoordeeld).  
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B. Impact op de  landschappelijke kwaliteiten 

Het typevoorschriftenbesluit legt eveneens als vereiste op dat de effecten van de inplanting ten 
aanzien van de landschappelijke kwaliteiten in een lokalisatienota worden beschreven en 
geëvalueerd. Bijgevolg is de vergunningverlenende overheid er steeds toe gehouden om, bij de 
beoordeling of de inrichting al dan niet stedenbouwkundig vergunbaar is, een toets op de 
schoonheidswaarde van het gebied uit te voeren, wat inhoudt dat in de uiteindelijke beslissing de 
bestaande toestand, alsook het effect van de aangevraagde inrichting op die bestaande toestand, 
afdoende wordt beschreven en beoordeeld.  
 
De aanvragers beperken zich er in de lokalisatienota toe te stellen: 

 
“Landschappelijke kwaliteiten van het gebied: de effecten op de landschappelijke kwaliteiten 
zijn beperkt omwille van de bestaande versnippering van de omliggende bossen en de 
aanwezigheid van de autosnelweg E34.  
(…) 
Een windturbineproject kan, bij een verantwoorde inplanting, de bestaande structuur van het 
landschap versterken en benadrukken en als dusdanig de kwaliteit ervan vergroten. Dit is 
voornamelijk het geval wanneer windturbines worden ingeplant binnen bestaande structurele 
elementen. Meer bepaald ook voor dit project aangezien de drie turbines van dit project één 
parallelle lijn vormt met de autosnelweg. De aanwezigheid van die zichtbare herkenningspunten 
impliceert dat de toevoeging van het windturbineproject geen of weinig schaalverkleinend effect 

zal hebben op het landschap.”  
 

Er wordt vervolgens verwezen naar een landschapsstudie uitgevoerd door Tractebel Engineering S.A. 
(onderdeel van ENGIE Electrabel). In deze landschapsstudie wordt erkend dat de windturbines een 
ruimtelijke impact hebben, maar er wordt vervolgens besloten dat de impact beperkt is tot een 
aanvaardbaar niveau en dat de windmolens dan ook inpasbaar zouden zijn op de betrokken locatie: 
 

“Er is een ruimtelijke impact aanwezig, maar deze is beperkt tot een aanvaardbaar niveau, 
doordat de gebruikers van de ruimte geen of slechts beperkte negatieve impact zullen ervaren. 
In het meer open landbouwlandschap zijn de drie turbines, hoewel ze eveneens gedeeltelijk 
afgeschermd worden, relatief waarneembaar. Ze worden echter, zoals op de visualisaties 
wordt weergegeven, opgenomen in de aanwezige landschappelijke elementen en zijn hierdoor 
minder hinderlijk, waardoor hun impact ook op dit gebied als beperkt kan aanzien worden. 
Vanuit het standpunt van de gebruiker (recreant) van het naastgelegen bos bekeken is deze 
impact beperkter aangezien ze door de afschermende werking van de bosvegetatie zelf weinig 
waarneembaar zijn.” 
 

Met dit besluit worden enkele pertinente vaststellingen uit de landschapsstudie miskend/genegeerd, 
vaststellingen die er juist op wijzen dat de turbines een aanzienlijke impact zullen hebben op de 
landschapskwaliteit van de betrokken locatie. 
 
Zo wordt er gesteld dat er wel degelijk een effect zal zijn op de landschapselementen aangezien het 
om grote verticale structuren gaat (zie p. 20 en 31 Landschapsstudie):  
 

“In de ruime omgeving liggen geen andere windturbines en geen andere hoge infrastructuren 
die het landschap op grote schaal structureren. Het merendeel van de bebouwing zijn 
woningen, en bevindt zich zowel in clusters, zijnde dorpskernen, zonevreemde lintbebouwing, 
en licht verspreid over de het gebied. Er zijn geen grote industriegebieden of andere zones in 
de omgeving die een hoge bebouwing kennen, de bestaande bebouwing is grotendeels 
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beperkt tot 2 à 3 bouwlagen. De niet-bebouwde ruimte is voornamelijk in agrarische gebruik, 
met verspreid beboste zones.”   
(…)  
Ook op de mesoschaal hebben de windturbines mogelijk een verkleinend effect op de beleving 
van de schaal van elementen in het landschap. Dit effect is opvallender gezien de windturbines 
van een hoger type zijn. Gezien het landschap voornamelijk gekenmerkt wordt door lagere 
structuren, wordt dit effect versterkt. De windturbines zijn in hoogte opvallend in de 
omgeving, een effect dat versterkt wordt door het ontbreken van andere hogere 
infrastructuren in de omgeving. De aanwezige bebouwing komt niet hoger dan 3 bouwlagen, 
dus de hoogste aanwezige elementen zijn verlichtingspalen en de bosjes. De turbines kunnen 
zo een verkleinend effect (hebben) op de beleving van de schaal van elementen in het 
landschap.”  

 
 
Verder wordt op pagina 6 gesteld dat op microniveau de toeschouwer een gevoel van disproportie, 
overweldiging en visueel ongemak kan krijgen, en dat de visuele impact zeer belangrijk is. 

 

Op dezelfde pagina wordt vermeld dat de windturbines op mesoniveau “duidelijk aanwezig zijn en in 
deze zone een opvallend element (zijn) in het landschap, wat een visueel ongemak kan veroorzaken. 
Ze betekenen een verandering van het kader en kunnen de kwaliteit ervan op het vlak van landschap 
en aanzicht beïnvloeden.” Dit blijkt ook uit de aan de landschapstudie toegevoegde kaart met 
betrekking tot de visuele invloedzone van de turbines die tot wel 2000 meter ver reikt: 
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Vervolgens wordt op pagina 29 gesteld:  

 

“Het Wullebos wordt gebruikt als wandelbos, met ook aanwezige ruiterpaden en een route 
voor mountainbikers. Vanop de dichtstbijzijnde wandelpaden en ruiterroutes zullen de 
elektriciteitscabines en de verhardingen rond WT1 zichtbaar zijn, alsook zal de mast van de 
windturbine WT1 van dichtbij de beleving aanpassen. (…)  

De turbines zelf zullen erg aanwezig zijn binnen de open plekken waarbinnen ze worden 
gebouwd, vooral de cilinder van de mast is meteen zichtbaar zonder naar boven de kijken. 
(…)  

Daar waar de turbines van vlakbij beleefd worden, kan de toeschouwer een gevoel van 
disproportie, overweldiging en visueel ongemak krijgen.”  

 

Op pagina 29-30 wordt gesteld dat de windturbines zeer visueel aanwezig zullen zijn vanop de 
autosnelweg, gezien de open, rechtlijnige weg een groter overzicht van de omgeving met zich 
meebrengt, en dat het effect vanuit de oost-west rijrichting groter zal zijn dan vanuit de west-oost 
rijrichting, gezien het agrarische, meer open landschap van waaruit men zich beweegt.  

 

Op pagina 30 wordt erkend dat de windturbines voor de bewoners dagelijks zichtbaar zullen zijn, wat 
ook duidelijk blijkt uit de visualisaties toegevoegd in punt VI. E van onderhavig bezwaarschrift.  

 

Aangaande landschapsbeleving wordt tot slot op pagina 32 vermeld: “De landschapsbeleving wordt 
mogelijk negatief beïnvloed. De plaatsing van windturbines zal de beleving van een echt open 
(landbouw)gebied veranderen door een dominant element toe te voegen dat niet past in dit beeld. 
Hierdoor ontstaat mogelijk een visueel ongemak.”  

 

In de landschapsstudie wordt dus erkend dat de visuele impact een zeer belangrijk gegeven is, en dat 
de windturbines  

(i) op microschaal erg aanwezig,  opvallend aanwezig en dagelijks zichtbaar zullen zijn;  
(ii) op mesoschaal in de hoogte opvallend zijn en een verkleinend effect zullen hebben op de 
landschapsbeleving, en  

(iii) op macroschaal de beleving van een echt open (landbouw)gebied zullen veranderen. 
Bovendien wordt in de landschapsstudie uitdrukkelijk gesteld dat “de plaatsing van 
windturbines (…) de beleving van een echt open (landbouw)gebied (zal) veranderen door een 
dominant element toe te voegen dat niet past in dit beeld”.  

 

Aangezien het open karakter van het agrarisch gebied bepalend is voor de schoonheidswaarde van 
het landschap, dient derhalve besloten te worden dat de landschappelijke kwaliteiten van het 
landschap helemaal niet gevrijwaard worden. Bovenstaande elementen wijzen erop dat er 
weldegelijk een nadelige impact op de landschappelijke kwaliteiten van de bestaande omgeving zal 
zijn. 

 
Daar waar de aanvragers, voor wat de landschapsbeleving betreft, betogen dat de windturbines zullen 
aansluiten bij de E34 en dat dus voldaan is aan één van de belangrijkste uitgangspunten van de 
omzendbrief RO/2014/02, namelijk de gedeconcentreerde bundeling, wensen wij te benadrukken dat 
uit het vernietigingsarrest van de RvVb dd. 1 oktober 2019 (nr. RvVB-A-1920-0106), dat betrekking 
heeft op de eerdere vergunningsaanvraag van dezelfde exploitanten, onmiskenbaar blijkt dat het 
louter oog hebben voor de bundeling van de windturbines met de autosnelweg N49/E34, en het buiten 
beschouwing laten van de mogelijke ‘landschappelijke kwaliteiten’ in de zin van de bijlage bij het 

file:///C:/Users/allyns/Downloads/RVVB.A.1920.0106_0.pdf


Bezwaarschrift omgevingsvergunning Fortech en Engie Electrabel- inplanten Windpark Baggaart- OMV 2021121330 

14 
 

Typevoorschriftenbesluit, niet volstaat om tegemoet te komen aan de toets opgelegd in artikel 4.4.9 
VCRO. Men dient immers rekening te houden met de kwaliteiten van het landschap in al zijn facetten, 
aldus de RvVB.  
 
Hierbij aansluitend wensen wij nog te benadrukken dat 
 

 Het motief dat het landschap reeds structureel aangetast zou zijn door de E34, 
overeenkomstig de rechtspraak van de Raad van State, geen deugdelijke verantwoording 
vormt voor de verdere aantasting van landschappelijk waardevol karakter van het agrarisch 
gebied door de inplanting van drie windturbines met een maximale rotordiameter van 162 
meter en een tiphoogte van maximaal 230 meter.6 
 

 Hetzelfde geldt voor het motief dat de drie windturbines tegemoet zouden komen aan één 
van de ruimtelijke uitgangspunten neergelegd in de omzendbrief RO/2014/02, met name het 
principe van de gedeconcentreerde bundeling, daar ook hierbij naar het oordeel van de Raad 
van State een daadwerkelijke toetsing van de impact van de aanvraag op de 
schoonheidswaarde van het concrete landschap achterwege blijft.7 

 
In de landschapsstudie worden de vaststellingen aangaande de visuele impact en de 
landschapsbeleving verder gerelativeerd door te stellen dat de afschermende werking van de 
aanwezige vegetatie ervoor zal zorgen dat de windturbines minder waarneembaar zijn. Hierbij dient 
echter opgemerkt te worden dat de groene buffers in agrarisch gebied enkel volgroeid zijn in de 
warmere maanden. Van een beperking van de visuele waarneembaarheid in de winter is dan ook geen 
sprake. Dit blijkt overigens ook uit de toelichting bij figuur 6-2 waarin gesteld wordt: 

 

“In de wintermaanden zullen de turbines  zichtbaarder zijn door de kale bomen. Het halfopen 
landschap speelt hier een zeer belangrijke rol in het opbreken van het landschap.“  

 

Die opmerking gaat eveneens op voor de visualisaties weergegeven door middel van de figuren 6-3, 6-
4, en 6-6. Hierbij dient benadrukt te worden dat vrijwaring van de landschappelijke kwaliteiten van 
het landschap te allen tijde gegarandeerd moet worden, en dus niet enkel in bepaalde seizoenen. Het 
gegeven dat de visuele impact aldus mogelijks enkel in de zomermaanden geremedieerd zou kunnen 
worden door de aanwezige vegetatie, en er dus in de winter wel sprake zal zijn van een aantasting van 
het open karakter van het gebied, waardoor de landschapsbeleving op fundamentele wijze zal worden 
aangetast op micro-, meso- én macroniveau, volstaat om vast te stellen de schoonheidswaarde van 
het landschap niet gevrijwaard wordt, dat de ruimtelijke impact geenszins beperkt is tot een 
aanvaardbaar niveau, en dat de windturbines dan ook niet inpasbaar zijn in het bestaande landschap. 

 

Waar in de landschapsstudie gesteld wordt “Gezien enkel voor de gebruikers van de snelweg de 
turbines echt opvallen in het landschap, dat het ervaren van windturbines langs snelwegen kortdurig is 
en op veel locaties voorkomt, en er zo slechts een geringe impact voor de gebruikers plaatsvindt.” kan 
nog worden opgemerkt dat het contradictorisch is te stellen dat het ervaren van windturbines langs 
autosnelwegen van korte duur is, doch anderzijds te stellen dat windturbines op veel locaties 
voorkomen. Men geeft immers zo zelf aan dat van een kortdurige impact op de landschapsbeleving 
geen sprake kan zijn gezien de aanwezigheid van andere windturbines langs de aanwezige 
lijninfrastructuur. Dat de windturbines van een naburig project van ver zichtbaar zijn van op de 
snelweg, waardoor de beleving van een echt open gebied reeds is aangetast, vormt evenmin een 

                                                           
6 R.v.St., Stad Aarschot, nr. 237.530, 2 maart 2017;  
7 R.v. St., Stad Wervik e.a., nr. 237.161, 26 januari 2017. 
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deugdelijke verantwoording voor de verdere aantasting van het betrokken landschap door de 
inplanting van nog eens 3 windturbines.  

 
Dient bijkomend te worden opgemerkt dat het voorliggend project zich situeert in de ‘zandrug’, een 
gebied dat door de provincie Oost-Vlaanderen in het ‘Addendum PRS – Provinciaal beleidskader 
windturbines’ aangeduid wordt als een landschappelijke rustzone. Deze rustzone bevindt zich tussen 
de concentratiezone van omgeving Waaslandhaven en de concentratiezone van omgeving Gentse 
Kanaalzone. Het project is gesitueerd in een ‘te vrijwaren grootschalig openruimtegebied’ (zie pag. 
81 van voornoemd Addendum PRS). Naar oordeel van de Provincie Oost-Vlaanderen moet in het 
Noordelijk Open Ruimtegebied voorts zeer omzichtig worden omgesprongen met de inplanting van 
grootschalige windturbines, dit omwille van de landschappelijke waarde van dit gebied. De provincie 
Oost-Vlaanderen heeft de zandrug niet alleen uitgesloten als inplantingsgebied omdat dit gebied als 
een rustzone gevrijwaard moet worden, maar ook omdat deze locatie beschouwd wordt als een 
ruimtelijk te kwetsbaar gebied (zie pag. 45 en 75 van voornoemd Addendum PRS).  

 
In de lokalisatienota (p. 28) en de landschapsstudie (p. 27) wordt gesteld dat de Provincie Oost-
Vlaanderen een concentratie van turbines zou nastreven “in welbepaalde gebieden en rustzones”. 
Dergelijke ongefundeerde stelling is in strijd met de bovenstaand citaat waaruit onmiskenbaar blijkt 
dat de betrokken locatie deel uitmaakt van een gebied dat in het PRS wordt aangeduid als 
landschappelijk waardevol en ruimtelijk kwetsbaar, waardoor er zeer omzichtig met de inplanting van 
turbines moet worden omgesprongen, en er des te zorgvuldiger dient nagegaan te worden wat de 
effecten van de inplanting van windturbines in een dergelijk gebied heeft op haar landschappelijke 
kwaliteiten. Dit klemt des te meer nu ook uit de landschapslezing (die werd opgesteld om bij de 
opmaak van de visie Energielandschap Waasland onderbouwde keuzes te kunnen maken met 
betrekking tot de inpassing van hernieuwbare energie) blijkt dat de projectzone behoort tot een gaaf 
historisch landschap. In die  studie wordt immers geconcludeerd dat de gave historische landschappen 
onder hoge druk staan, waardoor het aangewezen is om deze zones binnen de ruimtelijke 
energievisie te beschermen en te versterken. 
 
 

C. Besluit geen toepassing artikel 4.4.9, § 1 VCRO mogelijk 

 
Uit het voorgaande volgt dat er niet voldaan is aan de voorwaarden die moeten worden vervuld opdat 
een wettelijke afwijking van de verordenende planbestemming toegestaan kan worden voor 
windturbines ingeplant in agrarisch gebied. De gevraagde omgevingsvergunning dan ook niet worden 
afgeleverd op grond van de uitzonderingsbepaling vervat in artikel 4.4.9, § 1 VCRO. 

IV DE WATERTOETS 
 
Met de watertoets dient het vergunningverlenende bestuursorgaan te onderzoeken wat de invloed 
van haar toekomstige beslissing op de waterhuishouding zal zijn. Zij dient met andere woorden na te 
gaan of het afleveren van de gevraagde vergunning geen gevaar voor overstromingen of gevaar voor 
het oppervlakte-of grondwater zal opleveren. 
 

A. Inplanting vlakbij overstroombaar gebied 

In het licht van de verplichting een watertoets uit te voeren, wijzen wij er vooreerst op dat WT1 in een 
overstromingsgevoelig gebied ligt (zie figuur 4). WT2 en WT3 zijn gelegen in of naast percelen die, 
voornamelijk gedurende de winter, nat kunnen worden vanuit de nabijgelegen grachten en beken.  
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Figuur 4: inplanting windturbines volgens de opgegeven Lambert coördinaten en weergave van de van nature 
overstroombare gebieden.  

 
De inplanting van windturbines in of nabij overstromingsgevoelig gebied moet vermeden worden, 
aangezien hierdoor potentieel overstroombare ruimte wordt ingenomen. Daardoor kan op die plaats 
geen overstromingswater geborgen worden, zodat in de omgeving het gevaar voor wateroverlast toe 
kan nemen.8 De inplanting van een winturbine in een overstromingsgevoelig gebied werkt dus 
overstromingen en waterproblemen (verder) in de hand. 
 
Blijkens de vergunningsaanvraag ligt de toegangsweg (oppervlakte van 375 m²), de helft van de 
werkzone (oppervlakte van 312,5 m²) en de aansluitingscabine (28 m² oppervlakte) van WT1 in een 
overstromingsgevoelig gebied. Waar de transformatorcabine van 28 m² oppervlakte9 zich zal 
bevinden, wordt niet meegedeeld. Verder wordt in de Watertoets met betrekking tot WT 1 toegelicht: 
 

“De Werkzone1, de Toegangsweg1 en Aansluitingscabine1 zijn deels gelegen in een mogelijk 
overstromingsgevoelig gebied. De Werkzone1 bestaat uit steenslag en de Toegangsweg1 
bestaat uit porfier en deze bestaan beide uit waterdoorlatend materiaal. De 
Aansluitingscabine1 (een oppervlakte van 28 m²) wordt om technische redenen opgetrokken 
uit niet-waterdoorlatende, permanente verharding (beton). Volgens het provinciaal 
beleidskader kan dit behandeld worden als een niet overstromingsgevoelig gebied aangezien 
de inventaris van de gebieden waar er een reëel risico op waterschade mogelijk is vrij volledig 
is.” 

 
Hierbij dient vooreerst opgemerkt te worden dat het niet ernstig is te stellen dat dit gebied kan 
behandeld worden als een niet overstromingsgevoelig gebied “aangezien de inventaris van de 
gebieden waar er een reëel risico op waterschade mogelijk is vrij volledig is”, nu de kaart van de 
overstromingsgevoelige gebieden slechts een momentopname weergeeft,10 waarvan de meest 
recente versie dateert van 2017 en dus ruim 5 jaar oud is.  Dit roept des te meer vragen op nu in 
overstromingsgevoelige gebieden hoe dan ook een verhoogde waakzaamheid aan de orde is, zodat 
een deugdelijk onderzoek om het risico op wateroverlast correct in te schatten van uitermate groot 
belang is en blijft. 
 
Dat er omzichtig omgesprongen moet worden met het optrekken van niet-waterdoorlatende 
inrichtingen in overstromingsgevoelige gebieden, blijkt overigens ook uit de kernnota ‘Ruimte Oost-
Vlaanderen 2050’ van de Provincie Oost-Vlaanderen waarin op pag. 44 gesteld wordt: 

                                                           
8 Zie ook Addendum PRS – Provinciaal beleidskader windturbines, pag. 10. 
9 In de Landschapsstudie wordt immers gesteld (p.3) : “Per windturbine word en  er elektriciteitscabine s  
geplaatst , telkens één transformatorcabine  en één  aansluitingscabine. Beide hebben volgende afmetingen 1 :  
8,7  x 3,2 x 3,2 m.” 
10 Bron: Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid 

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/watertoets/watertoetskaarten-ondersteunen-vergunning-en-adviesverlener
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“De ecologische ruimte verdwijnt nog steeds stap voor stap. De ruimte voor water en groen 
staat onder druk. Het veranderend grondwaterpeil, wateroverlast en droogte tonen aan dat 
deze evolutie gekeerd moet worden. Sterker nog: er is meer ruimte nodig voor groenblauwe 
netwerken om een veilig, klimaatgezond, robuust en veerkrachtig Oost-Vlaanderen uit te 
bouwen. De basis voor deze netwerken zijn de bestaande ecologische structuren en 
fragmenten, het waternetwerk en de overstromingsgevoelige gebieden. De verdere uitbouw 
van groenblauwe netwerken zal een evenwichtsoefening zijn.” 

Verder kan er niet aan voorbijgegaan worden dat de fundering van WT1 opgetrokken wordt in niet-
waterdoorlatende, permanente verharding (beton) met een oppervlakte van 491 m², die zich op 
slechts luttele meters van de zone bevindt die als overstromingsgevoelig wordt beschouwd. Gelet 
op het aanzienlijke formaat van een dergelijke fundering en de nabijheid van een te vrijwaren zone is 
het geenszins uitgesloten dat de constructie van de turbine weldegelijk een fundamentele impact 
heeft op de overstromingsgevoeligheid van de projectzone. Volgens de rechtspraak van het Hof van 
Justitie mag een overheid een plan of een project slechts goedkeuren nadat zij zekerheid heeft 
verkregen omtrent het feit dat het geen schadelijke gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken van 
het betrokken gebied. Deze zekerheid is slechts voorhanden wanneer er wetenschappelijk gezien en 
redelijkerwijze geen twijfel bestaat dat er geen schadelijke gevolgen zijn.11 Gelet op voorgaande dient 
dan ook besloten te worden dat het niet volstaat om louter op basis van de afstand tussen de 
projectsite en de overstromingsgevoelige zone te besluiten dat bijkomende compenserende 
maatregelen niet noodzakelijk zijn. 
 
Aangezienhet project gepaard zal gaan met de aanleg van meer dan 3000 m² verharding (zie supra), 
en gelet op het gegeven dat een dergelijk groot oppervlak aan verharding ontegensprekelijk de 
infiltratie in de bodem zal bemoeilijken, is het absoluut noodzakelijk dat de impact van het project op 
de waterhuishouding zeer grondig wordt onderzocht. De inplanting van een winturbine in of vlakbij 
een overstromingsgevoelig gebied kan immers overstromingen en waterproblemen (verder) in de 
hand werken.  
 
 

B. Geen onderzoek naar de impact op het grondwater 

In de lokalisatienota wordt gesteld dat het project gepaard gaat met een bronbemaling waarvan het 
verwachte opgepompte water minder dan 30 000 m² per jaar zal bedragen. Hoeveel minder wordt niet 
weergegeven, zelfs niet bij benadering. 
 
Het feit dat het droogzuigen van de grond waar de fundering gaat komen zeer lokaal is en daarom 
weinig invloed zal hebben op de omgeving errond, volstaat niet om aan te tonen dat het project in zijn 
geheel genomen geen impact zal hebben op de kwaliteit en de stand van het grondwater in de nabije 
omgeving van de projectzone. Dat geldt des te meer omdat  de voor het grondwater zeer kwetsbare 
gronden in de gemeente Stekene onder meer gelegen zijn in het westen van de gemeente, met name 
in het Wullebos en de Baggaart en dus in de projectzone. In dit gebied vormen pleistocene en 
holocene zanden een belangrijk en zeer kwetsbaar freatisch grondwaterreservoir.12   
 
Men mag verder ook niet uit het oog verliezen dat zich vlakbij de projectzone, aan de noordzijde van 
de E34, de ankerplaats (ID A40012) ‘Grote Kreek en Pereboomsgat’ bevindt. Deze ankerplaats maakt 

                                                           
11 Zie o.a. H.v.J., 7 september 2004, C-127/02; R.v.St., vzw Natuurpunt Beheer, nr. 218.727, 29 maart 2011.; zie 
ook artikel 36ter, §4 van het Natuurbehoudsdecreet dat een toepassing bevat van het voorzorgsbeginsel. 
12 Gemeentelijke Ruimtelijk Structuurplan Stekene – informatie gedeelte – pagina 16; Gemeentelijke 
natuurontwikkelingsplan Stekene, pag. 40. 

https://www.stekene.be/download.ashx?id=1526
https://www.stekene.be/download.ashx?id=7713
https://www.stekene.be/download.ashx?id=7713
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deel uit van het grotere krekenstelsel dat zich ook in Nederland uitstrekt. Zelfs een kleine verandering 
in de grondwaterstanden zou een belangrijke nadelige invloed kunnen hebben op deze ankerplaats, 
en bijgevolg op het landschap. Bijgevolg dienen de projectontwikkelaars aan te tonen dat hun project 
geen nadelige effecten zal hebben op de grondwaterstanden in de omgeving, waar zij echter in 
gebreke blijven. 
 
In de lokalisatienota wordt voorts opgemerkt dat WT1 gelegen is binnen een waterwinningsgebied, 
maar dat bij navraag blijkt dat er geen actieve waterwinning meer zou zijn in deze zone. Wij moeten 
er evenwel op wijzen dat met deze stelling volledig voorbijgegaan wordt aan het gegeven dat een 
aanzienlijk deel van de landbouwers en particulieren woonachtig in het gebied rond de projectzone 
een eigen waterwinning hebben en dus grondwater oppompen voor particulier en agrarisch gebruik. 
 
Verder wordt in de lokalisatienota gesteld dat de fundering, bestaande uit niet-waterdoorlatende, 
permanente verharding (beton) met een oppervlakte van 491 m², zich ofwel 3 meter onder het 
maaiveld, ofwel bovengronds zal bevinden, en mogelijks versterkt zal worden met paalfunderingen. 
Men kan in alle redelijkheid niet stellen dat dergelijke algemene beschouwingen, waar men dus alle 
mogelijke pistes nog open laat liggen, de vergunningverlenende overheid in staat kan stellen om in 
concreto te beoordelen wat het effect zal zijn op de bodemdichtheid en wat de mogelijke impact op 
de waterhuishouding zal zijn. Gelet op het feit dat de aanvragers al van voor juni 2017 (i.e. de datum 
van indienen van de oorspronkelijke vergunningsaanvraag die betrekking had op 6 windturbines) bezig 
zijn met het voorbereiden van hun vergunningsaanvraag en dat zij dus al meer dan een 4,5 jaar de tijd 
hebben gehad om na gaan welke de ondergrond op de voorziene locaties is, kan er redelijkerwijze 
verwacht worden dat de aanvragers over de nodige gegevens beschikken om te bepalen of de 
fundering boven- of ondergronds geplaatst zal worden, en of er al dan niet paalfunderingen geplaatst 
moeten worden. Het kan dan ook niet zonder meer aanvaard worden dat de aanvragers niet meer 
concrete informatie kunnen verschaffen.  
 
Indien er overigens gewerkt wordt met paalfunderingen, gemaakt uit beton en staal, dan zullen deze 
funderingen gedurende de gehele functionele levensduur van de winturbine (25 jaar) in de grond 
blijven. Welk effect dit zal hebben op het niveau en de zuiverheid van het grondwater in de regio wordt 
evenmin in concreto toegelicht. De aanvragers lichten overigens evenmin toe wat er met de 
ondergrondse structuren zal gebeuren op het einde van de levensduur van de windturbines. Het is 
algemeen bekend dat er bij grote windturbines gemakkelijk meer dan 25 heipalen met een gemiddelde 
lengte van 25 à 30 meter geplaatst worden (wat dus betekent dat in totaal minstens 90 heipalen nodig 
zullen zijn voor dit windturbineproject). Vanuit landbouwkundig opzicht is het niet aanvaardbaar om 
zo veel betonnen zuilen van een dergelijke omvang in de ondergrond achter te laten, aangezien dat 
zeer nadelige effecten kan hebben op de waterhuishouding van het betrokken perceel en de 
omliggende omgeving. 
 
 

C. Besluit: de effecten op de waterhuishouding moeten in concreto onderzocht worden  

In het licht van het voorgaande kan minstens van de projectontwikkelaars verwacht worden dat zij 
elementen aanbrengen waaruit duidelijk blijkt dat zij de impact van de inplanting van WT1 in 
overstromingsgevoelig gebied, alsook het plaatsen van (eventuele) paalfunderingen op de 
waterhuishouding in het algemeen, en op de kwaliteit en de stand van het grondwater in het bijzonder 
in concreto onderzocht hebben, en op objectieve en wetenschappelijke onderbouwde wijze tot de 
vaststelling zijn gekomen dat hun project geen verdere gevolgen kan of zal hebben op de 
waterhuishouding in de projectzone en de nabije omgeving.  
 
Het belang van een onderzoek naar de mogelijke impact op de kwaliteit en de kwantiteit van het 
aanwezige grondwater kan niet voldoende onderstreept worden. Dienaangaande brengen wij in 
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herinnering dat een vergunning krachtens art. 4.3.1 §1 , 4° VCRO geweigerd wordt in de gevallen 
waarin overeenkomstig artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal 
waterbeleid geen vergunning kan worden afgeleverd.  Overeenkomstig laatstgenoemd artikel kan een 
vergunningsplichtige activiteit die een schadelijk effect veroorzaakt op de kwantitatieve toestand van 
het grondwater die niet door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen kan worden 
voorkomen, slechts vergund worden op grond van dwingende redenen van groot maatschappelijk 
belang.13  

V. ONVERENIGBAARHEID MET DE GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING  
 

Onverminderd het voorgaande zal de vergunningverlenende overheid de omgevingsvergunning 
slechts kunnen verlenen nadat zij deze in overeenstemming heeft bevonden met de goede ruimtelijke 
ordening. Krachtens art. 4.3.1 §1, eerste lid, 1°, onder a) VCRO wordt een vergunning immers 
geweigerd “indien het aangevraagde onverenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening.” 
 
Artikel 1.1.4 VCRO bepaalt : 

 
“De ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd 

wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in 
het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende 
maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de 
ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en 
sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.” 

 
Artikel 4.3.1 §2 VCRO geeft de decretale invulling van het begrip ‘goede ruimtelijke ordening’: 
 

“§2. De overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld met inachtneming van 
volgende beginselen: 

1° het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van 
aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, 
de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische 
aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het 
algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4; 

2° het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt bij de beoordeling van het aangevraagde rekening met 
de in de omgeving bestaande toestand, doch het kan ook de (…) beleidsmatig gewenste ontwikkelingen 
met betrekking tot de aandachtspunten, vermeld in punt 1° (in rekening brengen) (…).” 

 
De verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening houdt volgens de Raad van State in: 
 

“dat bij de beoordeling van de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede plaatselijke ordening in de 

eerste plaats rekening dient te worden gehouden met de ordening in de onmiddellijke omgeving; dat al 
naar gelang de aard en de omvang van de aanvraag ook rekening kan worden gehouden met de ordening 
in een ruimere omgeving”14 

 
 
 

                                                           
13 Artikel 1, 6° Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de 
toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de [adviesinstanties (verv. BVR 12 december 2014, art. 1, I: 22 
januari 2015)] en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 
8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. 
14 R.v.St., Van Schel en Vandevelde, nr. 107.941, 8 juni 2002. 
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A. De verwijzing naar Omzendbrief RO/2014/02 

Zowel uit de VCRO als uit de vaste rechtspraak van de Raad van State en de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen blijkt dat de vergunningverlenende overheid bij het beoordelen van de 
verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening in de eerste plaats rekening zal moeten houden 
met de inpasbaarheid van het gevraagde in de onmiddellijke omgeving van het perceel waarop de 
aanvraag betrekking heeft. Deze beoordeling, waarbij de in de omgeving bestaande toestand als 
principieel uitgangspunt geldt, moet in concreto gebeuren. 15 
 
De door de projectontwikkelaars besproken hinderaspecten worden in de lokalisatienota gekaderd 
door te verwijzen naar de omzendbrief RO/2014/02 betreffende het afwegingskader en 
randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines. De vergunningverlenende overheid kan zich 
inderdaad, voor wat betreft de verenigbaarheid van de windturbines met de goede ruimtelijke 
ordening in een bepaald gebied of op een bepaalde locatie, richten naar het aangereikte 
afwegingskader van de omzendbrief dat als toetsingskader kan gelden voor het ruimtelijk beleid inzake 
windturbines. Wij wensen voor de goede orde te benadrukken dat dit evenwel niet betekent dat de 
toetsing aan de goede ruimtelijke ordening mag beperkt worden tot een louter formalistische toetsing 
aan de in de omzendbrief opgenomen randvoorwaarden. Het vergunningverlenend bestuursorgaan 
moet het aangevraagde aan een concrete beoordeling onderwerpen. De aanvrager moet weliswaar 
een lokalisatienota indienen waarbij de keuze van locatie voor de windturbine gemotiveerd en 
onderbouwd moet worden aan de hand van de in de hierboven bedoelde omzendbrief beschreven 
afwegingselementen. Dit betekent echter niet dat de Bestendige Deputatie de aanvraag niet verder 
moet toetsen aan de verenigbaarheid met een goede ruimtelijke ordening of dat het kan volstaan in 
haar beslissing te stellen dat de aanvraag voldoet aan deze omzendbrief.16 
 

De loutere verwijzing naar de inhoud van deze omzendbrief volstaat derhalve niet om te kunnen 
stellen dat het windturbinepark aanvaardbaar van aard zou zijn.  
 
 

B. Het voorwerp van de aanvraag staat niet vast – concreet onderzoek naar de 
verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening is niet mogelijk  

Voor het project in de Baggaart en Stekene vragen Engie Electrabel NV en Fortech BVBA een 
vergunning aan voor 3 windturbines van maximum 6,8 MW. In de lokalisatienota stellen de aanvragers 
dat de deze winturbines een rotordiameter van maximaal 162 m, een ashoogte van minimaal 140 m 
en maximaal 155 m, een tiphoogte van maximaal 230 m, en een brongeluid van maximaal 105.2 dB(A) 
hebben. De bijhorende transformatoren hebben een maximaal nominaal schijnbaar vermogen van 7,5 
MVA en worden opgesteld naast de windturbine. Vervolgens wordt toegelicht dat het vandaag niet 
mogelijk is om het windturbinetype voor dit project reeds definitief te bepalen, dat er heden slechts 
enkele mogelijke windturbinetypes voldoen aan de specificaties uiteengezet op pagina 51 van de 
lokalisatienota, en dat het dus “ook nog mogelijk (is) dat een ander windturbinetype wordt gerealiseerd 
dan opgenomen in deze tabel”.  
 
Voor het optrekken of het plaatsen van een constructie mag in beginsel echter slechts een 
omgevingsvergunning voor handelingen van algemeen belang verleend worden voor werken waarbij 
het voorwerp precies omschreven is, waarbij de aanvraag de correcte en gedetailleerde tekeningen 
van de geplande werken bevat, alsmede de vermelding van de belangrijkste afmetingen ervan, zoniet 
wordt aan de bouwheer de vrije keuze gelaten welk type constructie hij zal oprichten. Voor 

                                                           
15 R.v.St., Van Schel en Vandevelde, nr. 107.941, 8 juni 2002; RvVb 27 juni 2012, nr. 2012/0257; RvVb 26 maart 

2012, nr. A/2012/0109; RvVb 20 april 2011, nr. A/2011/0049. 
16 RVVB 1 augustus 2017, nr. RvVb/A/1617/1074 
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windturbines vormen de tiphoogte, ashoogte, rotordiameter en brongeluid logischerwijze essentiële 
bestanddelen, waarvan de bepaling niet aan de vrije keuze van de bouwheer overgelaten kan worden. 
Een vergunningsaanvraag waarvan enkel de maximale dimensies opgegeven worden kan dan ook 
niet legitiem verleend worden omdat het voorwerp niet vaststaat en onzeker is. 
 
Doordat de aanvrager in zijn lokalisatienota aangeeft pas na het toekennen van de vergunning het 
windturbinetype te zullen kiezen, en aangezien de windturbinetypes die (op niet-limitatieve wijze) 
opgesomd worden op pagina 51 van de lokalisatienota variëren op het vlak van ashoogte, 
rotordiameter, tiphoogte en brongeluid, vraagt de aanvrager eigenlijk aan de Vlaamse overheid dat 
hem wordt toegestaan naar eigen inzichten te bepalen welke concrete constructie er gebouwd zal 
worden. Dat de maximale afmetingen bepaald zijn (in casu 230 meter tiphoogte, 155 meter ashoogte 
en 162 rotordiameter), doet daaraan geen afbreuk, wat de bouwheer de vrije keuze laat te beslissen 
turbines op te richten van (veel) lagere hoogte, waarvan algemeen geweten is dat de wieken minder 
lang zijn en veel sneller draaien, en bijgevolg meer slagschaduw en geluidshinder veroorzaken.  
 
Doordat de aanvrager vraagt om naar eigen inzichten te bepalen welke concrete constructie er 
gebouwd zal worden, belet hij de vergunningverlenende overheid de impact van de winturbines op de 
goede ruimtelijke ordening concreet te beoordelen, aangezien de Bestendige Deputatie niet eens weet 
hoe de windturbines er uiteindelijk concreet zullen uitzien, noch welke concrete hinder zij zullen 
veroorzaken. De hinderaspecten, zoals bijvoorbeeld geluid, slagschaduw en risico voor vleermuizen, 
variëren nochtans onderling naargelang de masthoogte en/of de verhouding tussen de masthoogte en 
de wieken. Dit werd uitdrukkelijk erkend in de geluidsstudie die in opdracht van de dezelfde aanvrager 
werd opgesteld voor de door hen ingediende omgevingsaanvraag met referentie OMV 2017008766:  
 

“Een verandering in de opstelling/werkingscondities van bestaande installaties of bijkomende 
installaties kan uiteraard een beduidende impact hebben op het geluidsklimaat zodat de 
resultaten van voorliggend rapport met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd moet 
worden.”17   

 
Een gelijkaardige bepaling is terug te vinden in de slagschaduwstudie die toen voor dezelfde 
vergunningsaanvraag OMV 2017008766 door de aanvragers werd ingediend:  
 

“De mate van hinder wordt onder meer bepaald door de frequentie van passeren, door de 
blootstellingduur en door de intensiteit van de wisselingen in lichtsterkte. De mate waarin 
hinder optreedt, is ook afhankelijk van de opstelling, het type windturbine en de kans op hinder 
(de kans op zon en de kans dat de windturbine in bedrijf is).”18  

 
Vanzelfsprekend is er ook een enorm verschil qua visuele impact wanneer de hoogte wijzigt. Ook de 
diepte van de paalfundering die aangelegd zal moeten worden, is afhankelijk van het type windturbine 
dat gekozen wordt (zoals de aanvrager ook zelf erkent op pag. 53 van de lokalisatienota) 
 
Kortom, louter maximale afmetingen voorzien, zonder het precies gekozen type en de daarbij 
horende technische specificaties mee te delen, laat het vergunningverlenende bestuursorgaan niet 
toe om een concreet onderzoek te doen naar de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede 
ruimtelijke ordening in de zin van artikel 4.3.1, §1, 1°, b) en 4.3.1, §2, eerste lid, 1° en 2° VCRO. 
 
 
 

                                                           
17 Geluidsstudie Fortech en Electrabel: Windturbineproject Stekene-Moerbek, 6 maart 2017, pag. 2. 
18 Slagschaduwstudie april 2017 windturbinepark Baggaart – Stekene, april 2017, pag. 4. 
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C.  Miskenning van de specifieke kenmerken van de onmiddellijke omgeving 

Zoals reeds eerder werd opgemerkt, blijkt zowel uit de VCRO als uit de vaste rechtspraak van de Raad 
van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat er bij het beoordelen van de verenigbaarheid 
met de goede ruimtelijke ordening in de eerste plaats rekening moeten houden met de in de omgeving 
bestaande toestand en dat deze beoordeling in concreto moet gebeuren. 19 
 
In dit specifieke geval vragen de exploitanten een vergunning aan voor 3 windturbines met een 
tiphoogte van 230 m en een rotordiameter van 162 m. Deze constructies hebben een zeer verreikende 
ruimtelijke impact, wat bevestigd wordt door de geluids- en slagschaduwstudie opgesteld in opdracht 
van de aanvragers, waarbij rekening wordt gehouden met slagschaduwreceptoren en relevant 
geluidsgevoelige locaties die op meer dan 650 meter à 1,5 km van de windturbines gelegen zijn. Door 
van de aard en de omvang van de aanvraag kan er niet betwist worden dat ook met de ruimere 
omgeving rekening gehouden moet worden bij de beoordeling van de verenigbaarheid met de goede 
ruimtelijke ordening.  
 
Bij het beoordelen van de verenigbaarheid met de onmiddellijke omgeving dient bovendien te worden 
uitgegaan van de specifieke kenmerken van de onmiddellijke omgeving, die voornamelijk afhankelijk 
zijn van de aard en het gebruik of de bestemming van de in die omgeving bestaande gebouwen of open 
ruimten,20 aangezien deze aspecten een bepalende invloed hebben bij het vaststellen of de inplanting 
van een windturbine al dan niet hinderlijk is.  
 
De bestaande ruimtelijke kenmerken van de onmiddellijke omgeving van de windturbines is landelijk 
van aard, met een ligging in agrarisch gebied en met exploitatiewoningen van landbouwuitbatingen 
(of voormalige uitbatingen) en meerdere woningen in de directe nabijheid. Dezelfde kenmerken 
gelden voor de ruimere omgeving.  

C.1. Inpasbaarheid in de landelijke omgeving 

C.1.1. Een inrichting met een aanzienlijke ruimtelijke impact  
 
De algemene impact van windturbines en windturbineparken op het landschap kan moeilijk 
onderschat worden. Louter door hun schaal, zijn windturbines een dominant en blijvend element in 
het landschap.  
 
Zoals reeds op omstandige wijze werd toegelicht in punt III.B. van onderhavig bezwaarschrift, zijn de 
zichtbaarheid en landschappelijke impact van deze windturbines onmiskenbaar groot. 
 
Dat het project geenszins een beperkte schaal heeft, blijkt verder uit het feit dat de aanvragers zelf 
meermaals in hun vergunningsaanvraag aangeven dat de vergunningsaanvraag een “grootschalig 
winturbinepark” betreft. Dit blijkt ook uit de geluids- en slagschaduwstudie opgesteld door de 
aanvragers, waarbij rekening wordt gehouden met slagschaduwreceptoren en relevant 
geluidsgevoelige locaties die op meer dan 650 meter à 1,5 km van de windturbines gelegen zijn.   
 
Dat de aanvraag betrekking heeft op een handeling met een aanzienlijke ruimtelijke impact, wordt 
bovendien uitdrukkelijk bevestigd door de RvVB in zijn vernietigingsarrest met nr. RvVB-A-1920-0106 
dat betrekking had op de vorige vergunningsaanvraag (OMV 2017008766) die de exploitanten hebben 
ingediend (zie overweging 3.3., pagina 55):  
 

                                                           
19 R.v.St., Van Schel en Vandevelde, nr. 107.941, 8 juni 2002; RvVb 27 juni 2012, nr. 2012/0257; RvVb 26 maart 

2012, nr. A/2012/0109; RvVb 20 april 2011, nr. A/2011/0049. 
20 R.v.St., Pillet, nr. 193.458, 20 mei 2009. 

file:///C:/Users/allyns/Downloads/RVVB.A.1920.0106_0.pdf
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“De verzoekende partijen kunnen bovendien gevolgd worden waar zij stellen dat de verwerende 
partij niet in redelijkheid kan oordelen dat het oprichten van zes windturbines, waarvan drie 
in bosgebied, met een ashoogte van maximaal 123 m, een rotordiameter van maximaal 114 m 
en een tiphoogte van maximaal 180 m met noodzakelijke ontbossingen, toegangswegen e.a. 
als ‘ruimtelijk beperkt’ kan worden beschouwd.” 

 
Het is bovendien de logica zelve dat een windmolenpark van drie turbines met een tiphoogte van 
maximaal 230 meter, een rotordiameter van maximum 162 meter en een ashoogte van maximaal 155 
meter gelegen in een gebied waar geen verticale constructies voorkomen, niet kan worden afgedaan 
als een banaal nutswerk, maar door zijn aard en omvang daarentegen een grootschalig project is 
met een zeer belangrijke ruimtelijk impact.  
 

C.1.2. Landschappelijke inpasbaarheid 
 
In punt III.B van het onderhavige bezwaarschrift werd reeds op zeer omstandige wijze toegelicht dat 
windturbines niet inpasbaar zijn in het bestaande landschap.  

 

Hierbij aansluitend wensen wij te benadrukken dat het betrokken landschap wordt gekenmerkt door 
een open ruimte met landelijk karakter. Het landelijk karakter ter plaatse is verder onverenigbaar met 
de inplanting van drie mastodonten van windturbines die de landschapsbeleving omvormen tot een 
industrieel geheel. Het contrast met de natuurlijke en ruimtelijke kenmerken van de omgeving valt 
ook in die zin niet te miskennen. Binnen het agrarisch gebied (en a fortiori binnen de nabijgelegen 
‘woonzone met landelijk karakter’) kan van de bewoners geen tolerantie verwacht worden tegenover 
installaties met een industrieel karakter.  

 

 
Figuur 5: Inplantingsplan - zie de Lokalisatienota, Bijlage B, Kaart 3, p. 69. 

 
Dat dit windturbineproject voorzien is in de omgeving van een grote horizontale lijninfrastructuur, 
namelijk de E34, is daarbij volstrekt irrelevant, aangezien er nergens in de onmiddellijke of in de 
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ruimere omgeving van het projectgebied verticale structuren of constructies van dergelijke omvang 
aanwezig zijn.   
 
Uit de door de aanvragers toegevoegde visualisaties blijkt dat de windturbines de enige niet-
natuurlijke en verticale kenmerken in de wijde omgeving van het projectgebied zullen vormen. Dit 
wordt overigens uitdrukkelijk bevestigd in de landschapsstudie (p. 20 en p. 31) toegevoegd aan de 
vergunningsaanvraag:  
 

“In de ruime omgeving liggen geen andere windturbines en geen andere hoge infrastructuren 
die het landschap op grote schaal structureren. Het merendeel van de bebouwing zijn 
woningen, en bevindt zich zowel in clusters, zijnde dorpskernen, zonevreemde lintbebouwing, 
en licht verspreid over de het gebied. Er zijn geen grote industriegebieden of andere zones in 
de omgeving die een hoge bebouwing kennen, de bestaande bebouwing is grotendeels 
beperkt tot 2 à 3 bouwlagen. De niet-bebouwde ruimte is voornamelijk in agrarische gebruik, 
met verspreid beboste zones.”  (…)  
Ook op de mesoschaal hebben de windturbines mogelijk een verkleinend effect op de beleving 
van de schaal van elementen in het landschap. Dit effect is opvallender gezien de windturbines 
van een hoger type zijn. Gezien het landschap voornamelijk gekenmerkt wordt door lagere 
structuren, wordt dit effect versterkt. De windturbines zijn in hoogte opvallend in de 
omgeving, een effect dat versterkt wordt door het ontbreken van andere hogere 
infrastructuren in de omgeving. De aanwezige bebouwing komt niet hoger dan 3 bouwlagen, 
dus de hoogste aanwezige elementen zijn verlichtingspalen en de bosjes. De turbines kunnen 
zo een verkleinend effect op de beleving van de schaal van elementen in het landschap.”  

 
Constructies van 230 meter hoog sluiten eenvoudigweg niet aan op de bestaande, lage bebouwing. 
Deze drie windturbines zullen derhalve het landschap domineren, en de schoonheid ervan bedreigen.  
Er kan van de omwonenden ter plaatse niet verwacht worden dat zij voortaan binnen een landelijk 
gebied uit moeten te kijken op drie verticale inrichtingen met een hoogte van 230 meter.  
 
In de lokalisatienota wordt aangevoerd dat de landschappelijke impact zeer beperkt is omdat de 
turbines gebundeld worden met een bestaande lijninfrastructuur in de omgeving, namelijk de 
autosnelweg E34. Men tracht dus op een artificiële wijze een landschappelijke band te creëren met de 
E34.  
 
De landschappelijke impact van het beoogde project op de natuurlijke kenmerken van de omgeving 
kan echter geenszins worden verantwoord door het gegeven dat aansluiting wordt gezocht met de 
bestaande ‘lijninfrastructuur’.  
 

 Lijninfrastructuren zijn immers niet binnen iedere omgeving ipso facto een sterk 
aanknopingspunt. Dit is erg afhankelijk van het landschapstype waarin de infrastructuren 
ingeplant zullen worden.21 Zo zijn verticaal dominerende landschapselementen beter 
integreerbaar in een landschap waar al verticale landschapselementen (pylonen, torens, 
masten, industrieterreinen, ...) aanwezig zijn. In een openruimtegebied waar geen verticale 
constructies aanwezig zijn, zoals in dit geval, zal de inplanting van windturbines nabij de E34 
een sterk negatief effect op het landschap met zich meebrengen. De windturbines zullen 
immers heel dominant aanwezig zijn binnen het landschap dat de projectzone kenmerkt. 

 

    Bovendien mag de vergunningverlenende overheid zich niet beroepen op het feit dat het 
gebied reeds zogenaamd structureel is aangetast, om een omgevingsvergunning te verlenen 
die het gebied nog verder aantast. Een dergelijk argument in hoofde van de aanvragers wijst 

                                                           
21 Addendum PRS – Provinciaal beleidskader, pag. 56. 
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er net op dat het beoogde project de ruimtelijke draagkracht ter plaatse overschrijdt en 
bijgevolg de goede ruimtelijke ordening in het gedrang brengt.22  
 

     Hierbij aansluitend dient herhaald en benadrukt te worden dat het motief dat het landschap 
reeds structureel aangetast zou zijn door de E34 overeenkomstig de rechtspraak van de Raad 
van State geen deugdelijke verantwoording vormt voor de verdere aantasting van het 
betrokken landschap door de inplanting van drie windturbines met een maximale 
rotordiameter van 162 meter en een tiphoogte van maximaal 230 meter.23  
 

Er dient verder opgemerkt te worden dat de verlichting op de N49/E34 van de late avond tot de vroege 
ochtend gedoofd wordt, wat impliceert dat er dan ook niet langer sprake is van een lijn waar de 
turbines bij aansluiten. De windturbines dienen om veiligheidsredenen immers voortdurend 
bebakend/verlicht te worden. Hierdoor zullen de windturbines niet alleen overdag, maar ook ‘s avonds 
en ’s nachts de aanwezige E34 versterken en het landschap domineren.  
 
Bovendien wordt er volledig aan voorbijgegaan dat de E34 voor de omwonenden ten zuiden van de 
autosnelweg in de periode van begin mei tot eind september visueel afgeschermd wordt door de 
suikermaïs die er op de omliggende percelen gekweekt wordt (zie punt IX van onderhavig 
bezwaarschrift). Het plaatsen van de 3 windturbines zal bijgevolg een significante negatieve invloed 
op het landschap hebben, in het bijzonder een storende visuele vervuiling. De Vlaamse overheid 
heeft nochtans in de omzendbrief RO/2014/02 ‘Afwegingskader en randvoorwaarden voor de 
oprichting van windturbines’ vooropgesteld dat ernaar gestreefd moet worden om bijkomende 
negatieve, storende visuele vervuiling of impact op een gebied of locatie zoveel mogelijk te vermijden 
of te minimaliseren.  (…) Als windturbineparken niet weloverwogen worden opgericht, ontstaat er een 
sterke verstoring van het landschap en de omgeving.” 
 

C.1.3. Landschappelijk erfgoed 
 
Het project bevindt zich in agrarisch gebied. Ten zuiden van het project ligt een zone die als 
landschappelijk waardevol gebied ingekleurd is op het gewestplan. Op de landschapsatlas ligt WT 1: 
 

 in een gebied dat als relictzone ingekleurd staat, met name Wullebos en omgeving (R40025); 
en 

  in een zone die als ankerplaats gemarkeerd staat, met name de ankerplaats (ID A40018) 
‘Wullebos’, die wordt gekenmerkt door bebossing en een regelmatig drevenpatroon dat een 
duidelijke structuur vertoont.  

                    
 
Er kan in alle redelijkheid dan ook niet, zoals in de lokalisatienota op pag. 35 geponeerd wordt, gesteld 
worden “dat de grote afstand tot de vermelde elementen (maakt) dat de landschappelijke invloed van 
deze turbine aanvaardbaar blijft.” De windmolens zullen immers eerder een verstoring vormen van 
het bestaande landelijke landschap, dan een opwaardering. 
 
Het Wullebos en de directe omgeving is voor de gemeente Stekene van groot belang. Volgens het 
gemeentelijk structuurplan streeft de gemeente Stekene er immers naar de authenticiteit van de 
verschillende landschapstypes en hun typische vegetatievormen te behouden:  
 

                                                           
22 R.v.St., Luyckx, nr. 93.832, 9 maart 2001 ; R.v.St., Luyckx, nr. 83.237, 29 oktober 1999; R.v.St., Gemeente Retie, 
nr. 54.108, 29 juni 1995. 
23 R.v.St., Stad Aarschot, nr. 237.530, 2 maart 2017.  
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“Zowel in de valleigebieden (Kanaal van Stekene en Moervaart en de kleine beekjes en waterlopen) als 
in de bossen (Stropersbos, Bekaf, Wullebos, Het Steengelaag) komen biologisch waardevolle tot zeer 
waardevolle vegetaties voor; zij zijn de dragers van de natuurlijke en ecologische processen. Bovendien 
zijn zij belangrijke en waardevolle structuurbepalende elementen in het landschap.  
Omdat de overige gemeenten niet beschikken over zo’n uitgebreid groenbestand, is de visie dat de 
gemeente Stekene een functie als groene long in het Waasland moet vervullen. Het is dus van cruciaal 
belang om het landschappelijk en biologisch waardevol karakter van de valleigebieden en bosgebieden 
zo veel mogelijk te behouden.”24 
 
De gemeente Stekene heeft zich in 2005 voorgenomen om historisch belangrijke landschapsrelicten 
(o.a. de Papendijk) in het gebied Arendhoek, aansluitend op het Wullebos, te herstellen, en de kleine 
landschapselementen en graslanden in het gebied van de Baggaart te versterken.25 
 
Het hoeft geen betoog dat het inplanten van windturbines met een ongekende, doch maximale hoogte 
van 230 meter, zonder meer afbreuk doet aan de natuurlijke kenmerken van de relictzone ‘Wullebos 
en omgeving’ (R40025), aan de prioritaire natuurfunctie in de Baggaart en aan de beleidsvisie die de 
gemeente Stekene voor de projectzone ontwikkeld heeft. De inplanting van windturbines zal 
daarenboven de inspanningen die de gemeente Stekene de afgelopen 12 jaar geleverd heeft om de 
ecologische kwaliteit van de Baggaart te verbeteren, volledig teniet doen.  
 

C.1.4. Functionele inpasbaarheid  
 
Overeenkomstig artikel 4.3.1 §2 VCRO dient de vergunningsaanvraag beoordeeld te worden aan de 
hand van de functionele inpasbaarheid met inachtname van de doelstellingen van art. 1.1.4 VCRO. Dit 
aandachtspunt is van wezenlijk belang voor de beoordeling van deze aanvraag, aangezien afgewogen 
dient te worden in hoeverre het opportuun is de omgeving van de projectzone verder te laten 
ontwikkelen volgens de gewestplanvoorziening (i.e. agrarisch gebied) dan wel andere keuzes te 
maken, en waarom dat op de voorgestelde manier kan of moet gebeuren. Bij het onderzoek naar de 
functionele inpasbaarheid dient nagegaan te worden of de functie van het bouwwerk past in de 
omgeving, waarbij rekening dient te worden gehouden met de bestaande omgeving en de reeds 
bestaande en geplande functies. 
 
Bij de beoordeling van de aanvragen voor omgevingsvergunningen voor niet-agrarische functies in 
deze gebieden moet bij besluitvorming voldoende terughoudend opgetreden worden, teneinde een 
aantasting van de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische structuur te vermijden. Om die 
reden moet, binnen de beoordelingsgronden voorzien in artikel 4.3.1 VCRO, de functionele 
inpasbaarheid ten aanzien van de hoofdfunctie landbouw een bijzonder aandachtspunt zijn.  
 
Zoals reeds eerder werd opgemerkt, bevat het dossier zoals neergelegd door de aanvragers evenwel 
geen (specifieke) lokalisatienota waarin wordt aangetoond wat de mogelijke effecten van de 
inplanting van de drie windturbines zijn op een efficiënt bodemgebruik of op een eventuele verstoring 
van de uitbating(smogelijkheden) van de omgeving, en dit terwijl er indicaties zijn dat het project 
weldegelijk de uitbating van de landbouwpercelen zal verstoren (zie punt III.A.1.). 
 
 
 

                                                           
24 Gemeentelijke ruimtelijk Structuurplan Stekene – Richtinggevend deel, pag. 23. 
25 Ibid. pag. 67. 

https://www.stekene.be/download.ashx?id=1525
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C.1.5. Ruimtelijke draagkracht 
 
Duurzaam ruimtegebruik houdt bovendien in dat er rekening wordt gehouden met de kwetsbaarheid 
en draagkracht van het gebied. Hierbij moet worden herhaald en benadrukt dat het project gelegen is 
in het gebied ‘de zandrug’, dat voor de inplanting van de windturbines werd opgenomen in het 
‘Provinciaal beleidskader windturbines van de provincie Oost-Vlaanderen’ als landschappelijke 
rustzone. Deze rustzone is gesitueerd tussen de concentratiezone van omgeving Waaslandhaven en 
de concentratiezone van omgeving Gentse Kanaalzone. Het project is gesitueerd in een ‘te vrijwaren 
grootschalig openruimtegebied’ (zie p. 81 van het Provinciaal beleidskader windturbines).  
 
Bovendien dient opgemerkt te worden dat de betrokken locatie (zandrug) door de Provincie-Oost-
Vlaanderen niet enkel uitgesloten wordt als een rustzone die gevrijwaard moet worden, maar dat deze 
locatie daarenboven een ruimtelijk te kwetsbaar gebied is (zie p. 45 en 75 van het ‘Provinciaal 
beleidskader windturbines Provincie Oost-Vlaanderen), waardoor er zeer omzichtig met de inplanting 
van turbines moet worden omgesprongen, en er des te zorgvuldiger dient nagegaan te worden wat de 
effecten van de inplanting van windturbines in dergelijk gebied zijn op de landschappelijke kwaliteiten. 
Dit geldt des te meer omdat ook uit de landschapslezing (die werd opgesteld om bij de opmaak van de 
visie Energielandschap Waasland onderbouwde keuzes te kunnen maken met betrekking tot de 
inpassing van hernieuwbare energie) blijkt dat de projectzone behoort tot een gaaf historisch 
landschap, en in voornoemde studie geconcludeerd wordt dat de gave historische landschappen onder 
hoge druk staan, waardoor het aangewezen is om deze zones binnen de ruimtelijke energievisie te 
beschermen en te versterken. 
 
 

C.2. Woningen in de onmiddellijke en ruimere omgeving 
 
In de onmiddellijke en ruimere omgeving van de voorziene windturbines zijn heel wat woningen 
aanwezig. Het betreffen woningen die gelegen zijn binnen een landelijk woongebied of zijn 
opgenomen in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor zonevreemde woningen. De 
betrokken ruimtelijke uitvoeringsplannen voorzien in de mogelijkheid tot het behoud van de 
betrokken woningen en het gebruik ervan voor verschillende functies.  
 

Het kan niet worden betwist dat het oprichten van windmolens, waarvan de impact zeer ver reikt 
(meer dan 1 km), hinder op het vlak van onder andere geluid en slagschaduw met zich mee zal brengen. 
Gelet op de verreikende effecten van de turbines dient, met betrekking tot de verenigbaarheid van de 
windturbines met de goede ruimtelijke ordening, dan ook niet alleen rekening te worden gehouden 
met de rechtstreeks aanpalende percelen, maar met alle woningen die binnen deze zone geaffecteerd 
worden, en die daardoor onderdeel uitmaken van de in de onmiddellijke en ruimere omgeving 
bestaande toestand. Louter verwijzen naar de afstanden tot de dichtstbijzijnde woningen, maar de 
effecten van de turbines op deze woningen niet onderzoeken of bespreken (buiten dan louter 
milieutechnisch), kan niet volstaan.  
 
We benadrukken hierbij dat uit de rechtspraak van de Raad van State blijkt dat zodra de 
hinderaspecten betrekking hebben op de inplanting van de aangevraagde installaties, die aspecten 
binnen de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening in overweging dienen te worden genomen.26 
Op dat ogenblik zijn ook visuele hinder, geluidsoverlast en slagschaduw relevant bij de beoordeling van 
de goede ruimtelijke ordening ter plaatse. De hinderaspecten met betrekking tot veiligheid, geluid, 
slagschaduw, wateroverlast en de impact op de natuurlijke omgeving dienen in het kader van de 
beoordeling van de goede ruimtelijke ordening dan ook concreet te worden onderzocht. 

                                                           
26 RvS, Devroe e.a., nr. 192.670, 27 april 2009. 
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Het volstaat derhalve niet om de hinderaspecten enkel in milieutechnische zin te beoordelen door 
ze op basis van theoretische milieutechnische modellen af te toetsen aan de VLAREM-normen. Het 
voldoen aan de milieunormen impliceert immers geenszins dat de te verwachten hinder wel 
aanvaardbaar is en in overeenstemming zal zijn met de goede ruimtelijke ordening. 27 Bovendien gaat 
dergelijke werkwijze voorbij aan de mogelijke visuele hinder die de windturbines genereren (zie ook 
supra), waarvoor geen sectoraal toetsingskader bestaat.  
 

D. Besluit: het project is onverenigbaar met de goede ruimtelijke ordening  

Gelet op de residentiële, landelijke en landschappelijk waardevolle componenten in de onmiddellijke 
omgeving van de turbines, sluit het project niet aan bij de schaal en de opbouw van het landschap, en 
is de aanvraag dan ook onverenigbaar met de goede ruimtelijke ordening.  
 
Op basis van het voorgaande menen wij dan ook dat het aangevraagde project niet inpasbaar is op de 
betrokken locatie en op grond van de onverenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening niet kan 
worden vergund.  
 

VI. HINDERASPECTEN 
 
We herhalen en benadrukken dat uit de rechtspraak van de Raad van State blijkt dat, zodra de 
hinderaspecten betrekking hebben op de inplanting van de aangevraagde installaties, ze binnen de 
beoordeling van de goede ruimtelijke ordening in overweging genomen dienen te worden.28 De 
hinderaspecten enkel in milieutechnische zin beoordelen, door deze op basis van theoretische 
milieutechnische modellen af te toetsen aan de VLAREM-normen, volstaat derhalve niet. Het voldoen 
aan de milieunormen impliceert immers geenszins dat de te verwachten hinder wel aanvaardbaar is 
en in overeenstemming zal zijn met de goede ruimtelijke ordening. 29  
 
Mocht de Bestendige Deputatie evenwel oordelen dat het kan volstaan de hinderaspecten te 
beoordelen in de zin van de loutere verwijzing naar het voldoen van de sectorale normen (quod non, 
supra), dan moet besloten worden dat de betrokken milieunormen met voorliggende 
omgevingsvergunningsaanvraag hoe dan ook niet gehaald worden en er sprake is van bovenmatige 
hinderaspecten. De aflevering van een vergunning zou dus in strijd zijn met de betrokken 
milieunormen, zoals blijkt uit onderstaande toelichting.  
 
 

A. Geluidshinder en overschrijding geluidsnormen  

Overeenkomstig artikel 5.20.6.4.2 VLAREM II geldt, wat betreft de geluidsnormen voor windturbines, 
het volgende: 

“Het specifieke geluid in openlucht wordt, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning 
voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, in de nabijheid van het 
dichtstbijzijnde bewoonde gebouw vreemd aan de inrichting of het dichtstbijzijnde woongebied 
of woonuitbreidingsgebied, per beoordelingsperiode beperkt tot de richtwaarde vermeld in 

                                                           
27  RvVb 1 augustus 2017, nr.  RvVb/A/1617/107 
28 RvS, Devroe e.a., nr. 192.670, 27 april 2009. 
29  RvVb 1 augustus 2017, nr.  RvVb/A/1617/107 
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bijlage 5.20.6.1 of tot het achtergrondgeluid, vermeld in bijlage 4B, punt F14, 3, van titel I van 
dit besluit: Lsp ≤ MAX (richtwaarde, LA95). 

Als men gebruik wil maken van het achtergrondgeluid om een hogere norm te bekomen, geldt 
dat de afstand van de windturbines tot de woningen, meer dan drie maal de rotordiameter 
moet bedragen.” 

Om vast te stellen dat aan de geluidsnormen voldaan is, verwijzen de aanvragers naar een 
geluidsstudie. Voor voorliggend project werden de VLAREM richtwaarden als normgevend beschouwd, 
waarbij vervolgens aan de hand van een rekenprogramma onderzocht wordt of de deze richtwaarden 
ter hoogte van de gekozen geluidsgevoelige locaties al dan niet gerespecteerd worden. Deze studie is 
echter niet gebaseerd op correcte en nauwkeurige gegevens. Bijgevolg kan de vergunningverlenende 
overheid op basis van de toegevoegde geluidsstudie niet zorgvuldig oordelen over de te nemen 
milderende maatregelen. 
 

A.1. Onvoldoende afstand tot nabijgelegen woningen 
 
Voorafgaandelijk wensen wij erop te wijzen dat in artikel 5.20.6.4.2 VLAREM II impliciet erkend wordt 
dat wanneer windturbines opgericht worden op een afstand tot een woning die minder dan drie maal 
de rotordiameter bedraagt, er sprake zal zijn van onaanvaardbare geluidshinder. Immers in 
voornoemd artikel wordt gesteld:  
 

“Als men gebruik wil maken van het achtergrondgeluid om een hogere norm te bekomen, geldt 
dat de afstand van de windturbines tot de woningen, meer dan drie maal de rotordiameter 
moet bedragen.” 

 
Met het invoeren van deze bepaling werd de afstandsregel van 250 m die voorheen gold niet langer 
gehandhaafd. Echter, uit de Toelichtingsnota met betrekking tot de  nieuwe milieuvoorwaarden voor 
windturbines,30 opgesteld door het Departement Leefmilieu, Natuur en  Energie - Afdeling 
Milieuvergunningen, wordt deze wijziging als volgt toegelicht (p. 16):  
 

“Hoewel deze afstandsregel uit de omzendbrief geen bindend karakter heeft, blijkt het in de 
praktijk toch een belangrijk toetsingscriterium voor windturbines in Vlaanderen. Het behouden 
van een voldoende grote afstand van de turbines tot de woningen, blijft ook in geval van 
hogere achtergrondgeluidswaarden, een belangrijke toets voor de goede inplanting van een 
windturbinepark. Indien men gebruik maakt van de regelgeving op basis van het 
achtergrondgeluid, geldt dat de turbines op een afstand van meer dan 3 maal de rotordiameter 
tot woningen moeten ingeplant worden. Hiermee wordt afgeweken van de voormalige 250 m 
regel en wordt meer aangesloten bij de te verwachten hinder van de verschillende types 
windturbines. Kleinere windturbines zijn vaak stiller en kunnen hierdoor dichter bij woningen 
ingeplant worden, grotere windturbines moeten in dit geval op een grotere afstand tot 
woningen worden ingeplant.” 

 
Stellen dat de afstand van drie maal de rotordiameter niet geldt wanneer er uitgegaan wordt van de 
VLAREM-richtwaarden houdt, gelet op bovenstaande toelichting, gewoonweg geen steek. Het is 
immers volstrekt onlogisch om vanuit het voorzichtigheidsprincipe een minimale afstandsregel te 
hanteren in een zone waar het oorspronkelijk omgevingsgeluid de VLAREM-richtwaarden al 
overschrijdt, doch dezelfde afstandsregel niet te gebruiken wanneer men de VLAREM-normen als 

                                                           
30 Departement Leefmilieu, Natuur en  Energie - Afdeling Milieuvergunningen, Toelichtingsnota nieuwe 
milieuvoorwaarden voor windturbines, januari 2011. 

https://tieltwinge.openvld.be/library/127/files/3734_toelichtingsnota-windturbines.pdf
https://tieltwinge.openvld.be/library/127/files/3734_toelichtingsnota-windturbines.pdf
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richtwaarde gebruikt. Er kan immers redelijkerwijze van uitgegaan worden dat het inplanten van 
windturbines in een zone waar er geen sprake is van een hogere achtergrondgeluidswaarden des te 
meer (bijkomende) geluidshinder zal veroorzaken voor de nabijgelegen woningen, dan wanneer ze 
ingeplant worden in een zone waar het oorspronkelijk omgevingsgeluid de VLAREM-richtwaarden al 
overschrijdt. Gelet op het gegeven dat de achterliggende redenering is dat grotere windturbines op 
een grotere afstand tot woningen moeten ingeplant worden, valt er dan ook niet te verklaren waarom 
dezelfde afstandsregel niet zou gelden wanneer de geluidstudie uitgaat van de VLAREM-richtwaarden. 
 
Onderhavige vergunningsaanvraag heeft betrekking op windturbinetypes met een maximale 
rotordiameter van 162 meter, wat betekent dat de windturbines op minstens 486 meter zouden 
moeten worden ingeplant van de nabijgelegen woningen. Dit is in casu echter niet het geval. In de 
Lokalisatienota wordt immers gesteld (p. 33): 
 

“De dichtstbijzijnde woningen bevinden zich op 490 m ten zuidoosten van WT1, op 380 m ten 
zuidwesten van WT2, op 330 m ten zuidoosten van WT3 en op 360 m ten zuiden van WT3. De 
dichtstbijzijnde woning ten noorden van de E34 ligt op 460 m van WT3.” 

 
Er moet dus worden besloten dat de drie grootschalige windturbines te dicht bij de nabijgelegen 
woningen ingeplant zouden worden, waardoor er redelijkerwijze van uit kan worden gegaan dat zij 
een aanzienlijke geluidshinder zullen veroorzaken voor de omwonenden van de projectzone. 
 

A.2. De geluidsstudie betreft een louter theoretische simulatie 

A.2.1. Gebrekkige data en toetsing  
 
De geluidsimpact op de omgeving is berekend volgens de internationale ISO 9613-2 (1996) norm, zoals 
Addendum R20.1.6 Windturbines, punt 3, bij het Omgevingsvergunningsdecreet voorschrijft. Aan de 
hand van een rekenprogramma werd onderzocht of de Vlarem-richtwaarden ter hoogte van de 
gekozen geluidsgevoelige locaties al dan niet gerespecteerd zullen worden, met als besluit dat dit het 
geval zal zijn. In de geluidsstudie komt men echter tot deze conclusie op basis van een puur 
theoretische berekening die op geen enkele wijze in concreto getoetst werd, 
 
De geluidsstudie is immers gebaseerd op een technische fiche en data die niet gecontroleerd werden 
door een onafhankelijke instantie. De berekening werd ook betaald door de opdrachtgever én 
uitgevoerd door een studiebureau (Tractebel Engineering) dat op zijn beurt weer werkt 
voor/onderdeel is van één van de exploitanten (Engie Electrabel). Indien de vergunning verleend zou 
worden, dan gebeurt dat bijgevolg op basis van op aannames gestoelde berekeningen, mogelijk zelfs 
fictieve berekeningen die doelbewust gestuurd zijn in de richting van het gewenste resultaat, in het 
voordeel van de exploitant.  
 
Zeker als steevast de grootte, het model en het vermogen in de geluidsstudie nog niet bepaald blijken 
te zijn of wanneer men in de geluidsstudie uitgaat van een bepaald type turbine met een duidelijk 
kleiner opgegeven vermogen dan die waarvoor men de vergunning heeft aangevraagd. In casu wordt 
immers een vergunning aangevraagd voor een windturbinetype met een maximaal nominaal 
vermogen van 6,8 MW (zie Tabel 2 op pagina 51 van de lokalisatienota en p. 7 van de geluidsstudie), 
terwijl de winturbinetypes opgelijst in tabel 2 van de geluidsstudie slechts melding maken van een 
vermogen van 6 MW. Het staat dus geenszins vast dat de uiteindelijk gekozen windturbines geen 
grotere geluidsimpact zullen hebben dan de windturbines aangehaald in de studie. 
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A.2.2. Het brongeluid wordt verkeerd weergegeven 
 
In de geluidsstudie wordt gesteld dat de VLAREM-richtwaarden overal gerespecteerd zullen worden 
en dat er dan ook geen geluidsreductie- of bridage toegepast moet worden om te garanderen dat er 
aan de gehanteerde norm wordt voldaan.  
 
Deze stelling is echter volledig in tegenspraak met het feit dat de studie juist uitgaat van het gegeven 
dat twee van de in tabel  2 opgegeven windturbinetypes verschillende geluidsbridageniveaus hebben. 
Dit wordt in de voetnoten 1 en 2 van de studie als volgt toegelicht: 
 

1. Dit windturbinetype heeft een brongeluid van 106.8 dB(A) bij volvermogen en heeft 
verschillende geluidsbridageniveaus. De Enercon E-160 EP5 E2 5500 kW kan ingesteld worden 
op ‘operating mode 105.2 dB(A)’ waarbij het brongeluid 105.2 dB(A) is.  
2 Dit windturbinetype heeft een brongeluid van 105.6 dB(A) bij volvermogen en heeft 
verschillende geluidsbridageniveaus. De Nordex N149/5.XMW kan ingesteld worden op ‘mode 
1’ waarbij het brongeluid 105.2 dB(A) is. 

 
De geluidsstudie gaat dus niet uit van het werkelijk brongeluid bij volvermogen, maar van een 
bronvermogen dat al het gevolg is van de toepassing van een geluidsbridagemodus. Dit is allerminst 
ernstig te noemen, te meer omdat op geen enkele wijze gegarandeerd kan worden dat de 
exploitanten, indien zij voor een van voornoemde windturbines zouden kiezen, de windturbines ook 
daadwerkelijk op het juiste geluidsbridageniveau zullen instellen.  
 
Het is de omgekeerde wereld om in een geluidsstudie te vertrekken van het standpunt dat er een 
geluidsreductiesysteem wordt toegepast. Het is immers de logica zelf dat de geluidsstudie uit dient te 
gaan van het maximaal brongeluid bij volvermogen, zodat aan de hand daarvan bepaald kan worden 
of de VLAREM-richtwaarden gerespecteerd zullen worden, om dan vervolgens te bepalen of er al dan 
niet mitigerende maatregelen (zoals bijvoorbeeld het stilleggen van de windturbines ’s nachts) 
noodzakelijk zijn. De geluidstudie geeft dus een vertekend beeld van de werkelijke geluidshinder die 
de windturbines zullen genereren.   
 

A.2.3. Hinder beperken voor de omgeving betekent wel uitgaan van het achtergrondgeluid als 
referentie 
 
Zoals reeds door de aanvragers zelf wordt meegedeeld in hun lokalisatienota, kent onderstaande 
vergunningsaanvraag een voorgeschiedenis. De oorspronkelijke vergunningsaanvraag, die werd 
ingediend in 2017, had betrekking op zes windturbines met een maximale rotordiameter van 114 m, 
een maximale tiphoogte van 180 m, een maximale ashoogte van 123 m, een maximaal vermogen van 
3.4 MW en een brongeluid van maximaal 104.2 dB(A), waarden die dus opmerkelijker lager liggen dan 
die waar nu een vergunning voor wordt aangevraagd.  
 
Voor de geluidsstudie die toen werd uitgevoerd door dBA-plan werd het achtergrondgeluid op een 
aantal meetpunten gemeten. Onderstaande geluidskaart geeft het resultaat van de geluidsprognoses 
weer zoals opgenomen in deze geluidsstudie voor de nachtsituatie waarbij de twee toen meest 
westelijke turbines in gereduceerde modus zouden draaien: 
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Als bovenstaande geluidskaarten (die uitgaan van het achtergrondgeluid als richtwaarde) vergeleken 
worden met de geluidskaart toegevoegd aan de huidige geluidsstudie (die uitgaat van VLAREM-
richtwaarden), dan kan reeds met het blote oog worden waargenomen dat de geluidscontouren van 
39 dB(A) en 43 dB(A) in de studie van 2017 veel verder reiken dat deze die in de geluidsstudie van 
Tractebel worden weergegeven. Daar de geluidsstudie van 2017 uitgaat van een windturbinetype 
waarvan de maximale waarden veel lager liggen dan die waarvoor nu een vergunning wordt 
aangevraagd, kan in alle redelijkheid niet volgehouden worden dat de turbines in kwestie te allen 
tijde de VLAREM-richtwaarden zullen respecteren. 
 

A.2.4. Ontbreken van een nauwkeurigheidsnorm  
 
In de geluidsstudie komt men tot de vaststelling dat de VLAREM-richtwaarden ter hoogte van de 
gekozen geluidsgevoelige locaties gerespecteerd zullen worden, dit op basis van een puur theoretische 
berekening waarvan de nauwkeurigheid moeilijk te bepalen is. Het blijven immers vooreerst 
berekende emmissies waarvan de nauwkeurigheid moeilijk te bepalen is, aangezien diverse factoren 
zoals de nauwkeurigheid van bronvermogens en het rekenmodel hierbij een rol spelen. 
 
Verder is het zo dat ISO 9613 (waarop het rekenmodel is gebaseerd) voor afstanden tussen bron en 
ontvanger tussen 100 m en 1000 m een nauwkeurigheid geeft van ± 3 dB(A). Dit is echter enkel geldig 
voor een gemiddelde hoogte tussen bron en ontvanger die kleiner is dan 30 m. Voor grotere hoogtes 
(zoals hier het geval is) doet de norm geen uitspraak over de nauwkeurigheid van de berekeningen. 
 
Het is op zijn zachtst gezegd zorgwekkend dat er in beginsel uitgegaan wordt van een nauwkeurigheid 
van ± 3 dB(A). Indien we rekening houden met deze ‘foutenmarge’, dan komt dit er in de praktijk op 
neer dat het geenszins uit te sluiten valt dat de windturbines de richtwaarde van 43 dB(A) wel 
degelijk ’s avonds en ‘s nachts zullen overschrijden. Wanneer er dan gekeken  wordt naar de 
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geluidsreceptoren waar het berekend specifiek geluidsniveau (Tabel 6 van de Geluidsstudie) gelijk is 
aan de toegestane richtwaarde ’s avonds en ‘s nachts (punten A, B, en M) van 43 dB(A), dan wel binnen 
de foutenmarge van 3 dB(A) schommelt (punten D, G, J, L en N), dan zou dit betekenen dat de 
richtwaarde ’s avonds en s’ nachts op 8 van de 17 beoordelingspunten overschreden zal worden. 
 
Bijkomend, en dit is veel belangrijker, legt de internationale ISO 9613-2 (1996) norm voor grotere 
hoogtes dan 30 m (zoals hier het geval is) geen nauwkeurigheidsnorm op waaraan het rekenmodel 
moet voldoen. De ISO 9613-2 norm is bedoeld is voor windturbines met een gemiddeld hoogteverschil 
tussen de bron en ontvanger van maximaal 30 m, terwijl de gebruikelijke ashoogte tegenwoordig 
aanzienlijk hoger is (in voorliggend dossier 140 tot 155 meter). De wetgeving is geenszins geënt op de 
huidige maat van windturbines. Men kan dus niet berekenen hoe luid windturbines in de praktijk zullen 
zijn. De geluidsstudie is dus puur giswerk. Bijgevolg valt het helemaal niet uit te sluiten dat de 
berekende emmissies in werkelijkheid de richtwaarden in de VLAREM met veel meer dan 3db(A) 
zullen overschrijden. Uit diverse onderzoeken is immers gebleken dat op basis van de norm ISO 9613 
(waarop de berekeningen zijn gebaseerd) voor grotere hoogtes (zoals het geval is bij windturbines) en 
grotere afstanden verschillen tot ± 5 dB(A) tussen berekend en feitelijk resultaat mogelijk zijn. 
Wanneer er dan gekeken wordt naar de geluidsreceptoren waar het berekend specifiek geluidsniveau 
(Tabel 6 van de Geluidsstudie) wordt weergegeven, dan zou dit betekenen dat de richtwaarde ’s 
avonds en s’ nachts op 16 van de 17 beoordelingspunten (alle punten m.u.v. punt Q), en de 
richtwaarde overdag op 3 van de 17 beoordelingspunten (met name de punten A, B en M) 
overschreden zal worden.  
 

A.2.5. Geen rekening gehouden met nachtelijke atmosfeer 
 
In de geluidsstudie uitgevoerd in opdracht van de aanvragers wordt er verder geen rekening gehouden 
met het gegeven dat de atmosfeer ‘s nachts anders is dan overdag, wat wel degelijk consequenties 
heeft voor de geluidsproductie van de windturbines.  
 
Uit een studie van de Universiteit Groningen31 (een studie waar ook de projectontwikkelaars 
overigens van op de hoogte zijn, zie pag. 25 Natuurtoets d.d. april 2017) blijkt immers dat de toename 
van de windsnelheid met de hoogte in de nacht zodanig verschilt van die overdag, dat dat een zeer 
grote invloed heeft op het geluid van hoge windturbines: bij zwakke tot matige wind op een 
referentiehoogte van 10 meter kan een turbine al op vol vermogen draaien terwijl het, door een gebrek 
aan windgeruis bij de grond, nog zeer stil kan zijn. Overdag komt dit niet voor: als dan een turbine vol 
vermogen draait, waait het ook aan de grond zo hard dat het windgeruis aanzienlijk is/kan zijn en het 
turbinegeluid in belangrijke mate maskeert.  
 
Het onderzoek toont aan dat er voor het verloop van de wind met de hoogte een vast (logaritmisch) 
verband bestaat tussen de windsnelheid op leefhoogte (enkele meters hoogte) en de wind op 
ashoogte van een windturbine bij een stabiele atmosfeer (die ’s nachts vaak voorkomt) eigenlijk niet 
opgaat. De windsnelheid op leefhoogte blijkt dan namelijk lager te liggen dan verwacht, met als gevolg 
dat er minder omgevingsgeluid is. De windsnelheid op ashoogte is daarentegen juist hoger dan 
verwacht.  Zo blijkt dat de windsnelheid ’s nachts op 80 meter hoogte 2 tot 3,3 maal zo groot kon zijn 
als verwacht volgens een logaritmisch windprofiel uitgaande van een windsnelheid van 10 m/s (op 10 
meter hoogte). Bovendien kwamen de onderzoekers tot de vaststelling dat er ’s nachts, in vergelijking 
met de situatie overdag, bij een windsnelheid van 4 m/s (waarbij de windturbines die het voorwerp 
uitmaken van deze studie reeds hun maximale toerental bereikten) tot 18 dB (!) hogere geluidsniveaus 

                                                           
31 Van den Berg F., de Graaf R. (2002), Hoge molens vangen veel wind II. Geluidsbelasting door windturbines in 
de nacht. Rapport Rijksuniversiteit Groningen, 
http://www.rug.nl/research/portal/files/14438834/NWU110Hogemolens2.pdf  

http://www.rug.nl/research/portal/files/14438834/NWU110Hogemolens2.pdf
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voorkwamen. Er werd dus een veel hogere geluidsemmissie gemeten dan degene die volgde uit de 
(theoretische) berekening die de exploitanten hadden laten uitvoeren.  
 
Aangezien de windsnelheid voor een hoogte van 100 meter nog iets hoger ligt (2 tot 4,3 maal hoger 
dan wat er volgens een logaritmisch windprofiel vermoed wordt), kan er redelijkerwijze van uitgegaan 
worden dat de windsnelheid op ashoogte van 155 meter (de ashoogte van de windturbines die het 
voorwerp uitmaken van de vergunningsaanvraag) nog hoger ligt. Dit heeft tot gevolg dat het maximale 
toerental ’s nachts al bij een veel lagere windsnelheid (dan deze waar in de voorliggende geluidsstudie 
van uitgegaan wordt) bereikt zal worden. Het gevolg daarvan is dat de maximale geluidsemmissie in 
het gebied rondom de drie windturbines in kwestie al bereikt zal worden als het aan de grond nog 
nauwelijks waait en de omgeving, afgezien van de turbines, nog zeer stil is.  Rekening houdend met 
het gegeven dat de geluidsproductie van windturbines sterk afhankelijk is van het toerental, zullen de 
windturbines ’s nachts dan ook meer geluid produceren en vaker en verder hoorbaar zijn dan op grond 
van de gangbare windsnelheidsmodellen verwacht wordt. Dit verschijnsel is van toenemend belang bij 
grotere masthoogten. Hierdoor draaien moderne, hoge windturbines 's nachts vaak harder dan 
overdag en maken ze ook meer geluid. 
 
De studie toont verder aan dat het geluid van de windturbines ’s avond en ’s nacht anders klinkt dan 
overdag. Het geluid gaat dan over naar een betrekkelijk laagtonig, stampend geluid. Op het constante 
gedruis van de turbines komt ongeveer elke seconde een dreun. Binnen ongeveer een kilometer van 
het windpark (dat het voorwerp uitmaakte van de studie) kon men aan de hand van de tijd tussen de 
opeenvolgende dreunen het toerental van de turbines bepalen.  
 
Voor een correcte bepaling van de geluidsemmissie ten gevolge van windturbines moet de 
geluidsproductie van de turbines dus worden gebaseerd op reële windsnelheden op ashoogte bij 
stabiele omstandigheden. Dit is in casu niet gebeurd.  
 
De geluidsstudie geeft dus geen realistisch of waarheidsgetrouw beeld van de te verwachten 
geluidshinder die de turbines ’s nachts zullen produceren. Er kan absoluut niet gesteld worden dat 
de aanvragers voldoende hebben aangetoond dat de windturbines de richtwaarden opgenomen in 
het VLAREM ’s nachts niet zullen overschrijden. Uit wetenschappelijke literatuur blijkt immers dat het 
maximale geluidniveau van een windturbine 2 tot 6 dB(A) boven de gehanteerde gemiddelde 
waarde ’s nachts ligt; de precieze waarde is afhankelijk van de locatie, de hoogte van de turbine en het 
turbinetype. 
 

A.2.6. Het brongeluid wordt systematisch te laag ingeschat 
 
De geluidsstudie van de aanvrager besluit met de stelling dat men op basis van de uitgevoerde 
berekeningen kan stellen dat, indien voor de betrokken windturbines het weergegeven brongeluid 
(LwA) tijdens de verschillende periodes niet overschreden wordt, de vigerende VLAREM-normering 
gerespecteerd kan blijven.  
 
Hierbij dient erop gewezen te worden dat het verwachte geluidsniveau dat de windturbines zullen 
produceren, meegedeeld wordt door de producenten/leveranciers én systematisch rooskleuriger 
voorgesteld wordt dan het in werkelijkheid is. Het bewijs hiervan is inmiddels zwart op wit geleverd en 
wel aan de hand van geluidsmetingen ter hoogte van de reeds bestaande windturbines in Maldegem 
en Eeklo. Na klachten van de omwonenden werd een meetcampagne uitgevoerd in 2014, 2015 en 
2016. De klachten bleken volkomen terecht te zijn, daar de meting vaststelde dat de normen soms met 
4 à 8,3 dB(A) overschreden werden. Dit blijkt ook duidelijk uit de PV’s opgesteld door de Vlaamse 
overheid, Afdeling Milieu-inspectie, Buitendienst Oost-Vlaanderen:  
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 In PV GE64.H1.0088-15 en GE64.H1.0089-15 (betreffende de meetresultaten uitgevoerd in de 
nacht van 30-31 maart 2015) wordt vastgesteld dat het gemeten geluidsdrukniveau opliep van 
41,3 naar 47,3 dB(A), en het toepasselijk criterium van 39 dB(A) duidelijk overschreden werd.  

 In PV GE64.H1.0004-17 (betreffende de meetresultaten uitgevoerd op 8 december 2016) 
wordt andermaal vastgesteld dat de toegelaten norm overschreden wordt. Het specifieke 
geluid van drie windturbines bedroeg 41,9 à 43,3 dB(A).  

 
Uit deze meetcampagnes blijkt dan ook duidelijk dat de premisse van elke geluidsstudie aangaande 
een windturbinepark foutief is: het brongeluid wordt steevast te laag ingeschat. Alleen al om deze 
reden kan met de geluidsstudie uitgevoerd in opdracht van de projectontwikkelaars geen rekening 
gehouden worden en dient de omgevingsvergunning vanuit het voorzorgsbeginsel geweigerd te 
worden. Er is immers geen enkele zekerheid dat het windturbineproject aan de geluidsnormen zal 
voldoen. 
 

A.2.7. Windturbines als een puntbron op ashoogte beschouwen is volledig achterhaald. 
 
Uit een studie van Siemens uit 201232 blijkt onmiskenbaar dat de algemene aanname (binnen VLAREM, 
sectorale normen en alle productfiches) dat windturbines beschouwd kunnen worden als een 
puntbron op ashoogte, inmiddels volledig achterhaald is. Dit werd destijds aangenomen toen de 
windturbines een ashoogte tot 30 m (met een rotordiameter van 15 tot 20 m) hadden, maar nu spreekt 
men van 200 m hoge turbines (ashoogte ong. 150 m) met een bestreken rotoroppervlak van 
bijvoorbeeld 1,13 hectare. Die bestreken oppervlakte van inmiddels meerdere voetbalvelden is dus 
met factor 2, 3, of 4 gegroeid.  
 
Op onderstaande visualisatie van een geluidsmeting afkomstig uit voornoemde studie van Siemens, 
waarin met kleuren de diverse geluidsemissies worden weergegeven, kan men eenvoudig zien waar 
het sterkste geluid vandaan komt. Bij grote windturbines komt dit dus duidelijk niet van de generator 
op ashoogte (hier nog op 101 m, tegenwoordig doorgaans op 140 à 150 m) maar wél van de uiteinden 
van de rotorbladen die met vliegtuigsnelheden door de lucht bewegen. 
 

                                                           
32 Tomas Hansen, Lars Enggaar, Sound Power measurements according to IEC 61400-11 , Siemens Wind 
Power, 2012 
 

https://docplayer.net/21778413-Sound-power-measurements-according-to-iec-61400-11.html
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Uit voorgaande visualisatie blijkt dat verreweg het meeste geluid komt van de uiteinden van de met 
honderden kilometers per uur door de lucht razende rotorbladen, met name tijdens de neerwaartse 
beweging. Het maximale brongeluid komt dus niet van de generator op ashoogte. De metingen van 
Siemens laten overduidelijk zien dat het verschil in de geluidsafgifte van de generator centraal op 
ashoogte gemeten tot 12 dB(A) (= 16 x zoveel geluidsenergie) kan verschillen met de geluidsafgifte 
wanneer men de gehele, door de rotor beslagen, cirkel meet. Windturbines met een ashoogte van 
geen 30 m, maar inmiddels al 150 m kan men absoluut niet meer als puntbron beschouwen, daar het 
geluidsafgifteoppervlak nu zelfs hectaren bestrijkt met zeer grote afwijkingen t.a.v. de verplichte 
referentiemeting tot gevolg. Om dus op een accurate wijze te kunnen bepalen of de VLAREM-
richtwaarden gerespecteerd zullen worden, moet er voor de huidige turbines een cirkelvormige 
meerpuntsmeting gehanteerd worden. Dit is niet onbelangrijk aangezien het resultaat van een 
dergelijke meting er immers toe zal leiden dat de geluidscontourlijnen die men nu rond de 
windturbines heeft getrokken misschien wel twee keer zo ver liggen, en dus twee keer dichter bij het 
woongebied met landelijk karakter (weergegeven als punt G in de geluidsstudie).  
 

A.2.8. Reduce Noise Mode is geen vrijbrief 
 
Zelfs indien er zou worden uitgegaan van het maximaal brongeluid bij volvermogen van 106.8 dB(A) 
(i.e. het brongeluid van het winturbinetype van Enercon), en men vervolgens uit 
voorzichtigheidsoverwegingen zou opleggen dat er een geluidsreductie- of bridage moet worden 
toegepast, dan is het allerminst zeker dat de winturbines die in een ‘reduced noise mode’ draaien de 
VLAREM-richtwaarden zullen respecteren. In tegenstelling tot wat men voorhoudt is dit immers 
allesbehalve zeker, juist omdat de windturbines in werkelijkheid méér geluid produceren dan het 
brongeluid dat de producenten meedelen (zie punt A.2.6.). De overschrijding van de richtwaarden 
opgelegd in het VLAREM II zal dan ook veel groter zijn, en kan zelfs tot meer dan 8 dB(A) (cf. PV’s 
windturbineproject Maldegem-Eelko) hoger liggen.  
 
De windturbines vergunnen op voorwaarde dat er toepassing wordt gemaakt van een Reduced Noise 
Mode is dan ook uiterst risicovol. Dit geldt des te meer nu een dergelijk systeem gebruik maakt van 
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een computer met fabriekssoftware, die werkt met computermodellen en waarbij dus eigenlijk geen 
relevante metingen in de te beschermen omgeving worden uitgevoerd, noch in real time de werkelijke 
emmissies op de grond gecontroleerd worden.  
 
Er bestaat bovendien geen wettelijk kader dat de voorwaarden/parameters oplegt waaraan een 
dergelijk systeem moet voldoen, noch voorziet de regelgeving in een vorm van externe controle door 
een onafhankelijke instantie die er op toeziet dat de windturbines inderdaad in Reduced Noise Mode 
draaien. Het louter meedelen dat een dergelijk systeem aanwezig is, volstaat dan ook niet om te stellen 
dat er geen sprake zal zijn van een overschrijding van de VLAREM-richtwaarden. 
  
De omgevingsvergunning kan bijgevolg niet worden verleend, omdat de geluidsstudie niet zonder 
meer geloofd kan worden wanneer ze stelt dat de geluidsnormen ook gerespecteerd zullen worden 
wanneer de windturbines van Enercon en Nordex in een “reduced noise mode” draaien.  
 
Indien de Bestendige Deputatie toch zou beslissen om de vergunningsaanvraag in te willigen, wensen 
wij erop te wijzen dat er op basis van de theoretische geluidssimulatie reeds werd vastgesteld  
 

(1) dat de geluidsstudie reeds uitgaat van het feit dat er toepassing wordt gemaakt van een 
geluidsbrigadeniveau waardoor het maximaal in rekening te brengen brongeluid 105.2 dB(A) 
(ipv 105.6 of 106.8 dB(A)) zou bedragen, terwijl er geen enkele garantie bestaat dat de 
exploitanten de windturbines in die ‘mode’ zullen laten draaien; 

(2) dat er geen nauwkeurigheidsnorm wordt opgelegd voor constructies die hoger zijn dan 30 m;  
(3) dat de werkelijke geluidsemissies al zeker 3dB(A) hoger zal zijn dan wat er in de geluidsstudie 

gesteld wordt; 
(4) dat het, rekening houdend met de afstand tussen de bron en de ontvanger, niet uit te sluiten 

valt dat de werkelijke geluidsemissie tot 5dB(A) hoger zal zijn dan wat er in de geluidsstudie 
gesteld wordt; en 

(5) dat er blijkens de (theoretische) geluidsstudie maar nipt voldaan zal worden aan de opgelegde 
geluidsnormen; 

 
Het valt bijgevolg niet uit te sluiten, noch is er enige garantie dat de enige mitigerende maatregelen 
het verhoopte resultaat zullen leveren. Vanaf de uitbating komt de bewijslast m.b.t. overschrijding 
van de VLAREM-normen evenwel op de schouders van  de omwonenden te liggen, wat een onredelijk 
zware kost met zich mee zal brengen.   
 

A.3. De windturbines zullen bijkomende geluidsverstoring veroorzaken 
 
Omdat windturbines geluidshinder veroorzaken wordt in de omzendbrief RO/2014/02 van de Vlaamse 
regering (afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines) de voorkeur 
gegeven aan zones waar reeds een vorm van geluidsverstoring aanwezig is (zoals grootschalige 
industrieterreinen, zeehavens,…). De gekozen locatie beantwoordt hier totaal niet aan.  
 
Het project situeert zich weliswaar langs de E34, maar men verliest hier wel bij uit het oog dat er ’s 
avonds en ’s nachts aanzienlijk minder verkeer is op de E34 (in vergelijking met overdag) en het 
omgevingsgeluid bijgevolg eveneens aanzienlijk minder is. De pulserende geluidsemissies veroorzaakt 
door windturbines zullen een grotere impact hebben op de omgeving, dan het geluid dat de E34 
voortbrengt.  
 
Bovendien is het omgevingsgeluid van de E34 een variabel geluid afhankelijk van verkeersdrukte (lager 
’s nachts en in het weekend), nat en droog wegdek, daar waar de windturbines een bijkomende 
constante belasting veroorzaken voor de reeds geteisterde omwonenden. Elke geluidsstudie gaat 
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immers uit van de veronderstelling dat het (toekomstige) specifieke geluid afkomstig van de 
windturbines een continu aerodynamisch ruisachtig geluid van de wieken of rotorbladen betreft en 
dat die tijdens alle periodes actief zijn, waardoor het potentiële effect het grootst zal zijn tijdens de 
nachtperiode wanneer de meeste factoren (vnl. verkeer) die overdag en ’s avonds het omgevingsgeluid 
bepalen gedeeltelijk wegvallen. Deze windturbines zullen dan ook onmiskenbaar leiden tot 
geluidsoverlast en de slaap van de omwonenden grondig verstoren. De reeds bestaande 
geluidsemissies kunnen geen vrijbrief uitmaken teneinde de normen en ruimtelijke draagkracht 
verder te blijven overschrijden en de reeds zwaar belaste toestand op te drijven. 
 
Dit wordt overigens bevestigd in een rapport van het WHO van 10 oktober 2018. Hierin stelt de WHO 
dat omgevingsgeluid, na luchtvervuiling, de grootste bedreiging van de omgeving is voor de 
gezondheid van de mens. In het rapport waarschuwt de WHO er verder voor dat wie voortdurend 
wordt blootgesteld aan het lawaai van auto-, trein-, en vliegverkeer, windmolens en 
vrijetijdsactiviteiten daar lichamelijk en psychologisch onder lijden. En dat ‘lawaai’ hoeft niet eens 
echt luid te zijn. Het gegeven dat de E34 een belangrijke impact heeft op het omgevingsgeluid, 
impliceert derhalve dat er besloten moet worden dat de omwonenden reeds ruimschoots blootgesteld 
worden aan een omgevingsgeluid dewelke negatieve gevolgen heeft voor hun gezondheid. Er kan om 
die reden in alle redelijkheid niet van de omwonenden verwacht worden dat zij nog meer 
geluidsverstoring moeten tolereren. 
 

A.4. Nood aan controle door een onafhankelijke instantie 
 
Daar waar de aanvragers zelf voorstellen om binnen de 6 maanden na de ingebruikname van de 
windturbines een rapport op te maken waarin wordt aangegeven op welke wijze de uiteindelijk 
geselecteerde windturbinetypes worden gemoduleerd om aan de geldende geluidsnormen te voldoen, 
merken wij vooreerst op dat nergens uit deze belofte kan worden afgeleid dat dit rapport gebaseerd 
zal zijn op concrete geluidsmetingen, uitgevoerd door een erkende en onafhankelijke 
milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen, die geen enkele band heeft met de exploitanten 
of totaal onafhankelijk van de exploitanten opereert. 
 
Het hoeft immers geen betoog dat er voor een dergelijke studie geen beroep gedaan kan worden op 
een geluidsstudiebureau dat in opdracht van de exploitanten werkt en door hen betaald wordt, daar 
andermaal niet uit te sluiten valt dat de berekeningen, mogelijk zelfs fictieve berekeningen, 
doelbewust gestuurd worden in de richting van het gewenste resultaat, en dus in het voordeel van de 
exploitant.  
 
Bovendien zou deze onafhankelijke instantie de volledige regie over het totale windpark moeten 
hebben om alle turbines op de gevraagde momenten uit en aan te kunnen zetten om objectief en op 
betrouwbare wijze te kunnen beoordelen wat de turbines op dat moment aan geluid opleveren. En 
dat moet gedurende de gehele duur van de metingen voor alle meetpunten en alle turbines het geval 
zijn.  
 
Indien de Bestendige Deputatie zou beslissen om de vergunningsaanvraag in te willigen, lijkt het ons 
niet meer dan redelijk dat er opgelegd wordt dat er zowel na een periode van 6 maanden als na een 
termijn van 12 maanden na de ingebruikname van de windturbines geluidsmetingen ter controle 
uitgevoerd worden door een erkende en onafhankelijke milieudeskundige in de discipline geluid en 
trillingen, deeldomein geluid, en dat de resultaten van deze metingen moeten worden bezorgd aan 
de bevoegde instantie, zodat kan beslist worden welke bijkomende reducerende maatregelen 
opgelegd moeten worden.  
 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/383922/noise-guidelines-exec-sum-eng.pdf?ua=1
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A.5. De VLAREM-normen zijn volstrekt ongeschikt om gevolgen van het geluid van windmolens te 
meten. 
 
Het is vooreerst zeer bevreemdend te moeten vaststellen dat de Vlaamse regering van mening is dat 
de sterkte van het geluid uitgedrukt dient te worden in dB(A), terwijl de FOD Volksgezondheid, 
Voedselveiligheid en Leefmilieu juist aangeeft dat geluidswaarden in dB(G) veelal gebruikt worden bij 
“de specifieke beoordeling van hinder van infrageluid, bijvoorbeeld van windturbines.” 33 Merkwaardig 
genoeg wordt nergens in het VLAREM toegelicht waarom de Vlaamse regering het niet noodzakelijk 
vindt om rekening te houden met deze infrasone frequenties, dan wel met lage geluidsfrequenties 
(dB(C)).  
 
VLAREM meet geluid alleen in dB(A). Bij decibel A-weging wordt hoorbaar laagfrequent geluid (van 20 
tot 120 à 200 Hz) veel minder zwaar gewogen, terwijl het die tonen zijn die het verst dragen en als 
hinderlijk ervaren worden. Typisch aan het geluid van de huidige grote windmolens is nochtans dat 
een enorm deel daarvan laagfrequent geluid (en infrageluid) is. Deze tonen worden weldegelijk 
geregistreerd door het menselijk gehoor en geven hinder, zelfs binnenshuis, omdat ze overal doorheen 
gaan en zich gemakkelijk over grote afstanden voortplanten.   

Dat een dB(A)-weging niet geschikt is om het geluidsniveau van windturbines te meten, wordt 
overigens bevestigd in een studie van de Vlaamse milieumaatschappij (juni 2013)34 waarin gesteld 
wordt dat de A-weging diverse tekortkomingen vertoont, omdat: 

 “de meting en normering gebeurt op buitengeluid en de geluidsisolatie van de woning 
doorgaans lager is bij lagere frequenties waardoor deze laatste meer doordringen tot bij de 
waarnemer;  
 

 bij hoge geluidsniveaus (70, 80 dBA) is A-weging niet meer de geschiktste weging;  
 

 gehoorschade door lawaai vermindert het gehoor bij de hogere frequenties waardoor vooral 
de lagere frequenties nog worden waargenomen (de A-weging is opgesteld op basis van 
onbeschadigd gehoor).”  

 

De Vlaamse milieumaatschappij erkent aldus dat de A-weging niet de meest geschikte weging is bij 
hoge geluidsniveaus. Het is dan ook zeer onbegrijpelijk dat de Vlaamse overheid desalniettemin 
halsstarrig vasthoudt aan de A-weging voor windmolens terwijl die een brongeluid produceren van 
meer dan 80 dbA.  
 

Ook infrageluid (van 1 tot 20Hz) wordt in het VLAREM niet gemeten. Nochtans veroorzaakt juist dit 
geluid slaapverstoring, stressgerelateerde en cardiovasculaire gezondheidsklachten. Dergelijk 
infrageluid is weldegelijk waarneembaar in woningen die op kilometers afstand van windmolens 
gelegen zijn. Zo blijkt uit een studie gecoördineerd door het Duitse Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt (PTB) dat het menselijk oor reeds geluiden kan registreren vanaf 8 Hz.35  
 
Grotere windturbines, zoals degene die de aanvragers wensen in te planten, geven bovendien veel 
meer infrageluid af. Omwonenden tot op kilometers afstand kunnen daardoor niet goed slapen en 
raken chronisch vermoeid. Woonhuizen zijn hiertegen niet haalbaar te isoleren, omdat dat enkel 
mogelijk is met metersdikke betonnen muren en door met gesloten ramen en de deuren te leven. 
 

                                                           
33 http://www.health.belgium.be/nl/verklaring-van-technische-begrippen-over-geluid  
34 MIRA (2013) Milieurapport Vlaanderen, Themabeschrijving Lawaai. Bossuyt M.,Vlaamse Milieumaatschappij. 
35 Can you actually hear "inaudible" sound?   

http://www.health.belgium.be/nl/verklaring-van-technische-begrippen-over-geluid
http://www.milieurapport.be/upload/main/themabeschrijvingen/Themabeschrijving_Lawaai_TW.pdf
http://www.ptb.de/cms/en/presseaktuelles/journalisten/press-releases/press-releases-article.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=5963&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bday%5D=10&tx_news_pi1%5Bmonth%5D=7&tx_news_pi1%5Byear%5D=2015&cHash=0f54
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Over infrageluid of 'subsonic vibrations' bestaan nochtans heel veel studies die aantonen dat het 
gezondheidsproblemen kan veroorzaken door aantasting van het evenwichtsorgaan en bij grote 
groepen een chronische slaapverstoring veroorzaakt evenals de logische gevolgen die daaruit kunnen 
voortvloeien. Dit verschijnsel werd breed onderzocht. Zo heeft Dr. Nina Pierpont in 2008 
wetenschappelijk bewijs verzameld dat windmolens de gezondheid van mensen in een straal tot 1500 
meter om de windmolens negatief beïnvloeden.36 Ook de WHO gebruikt en onderschrijft deze studie,. 
Ook andere studies37 komen tot dezelfde conclusie: windturbines schaden de gezondheid van 
omwonenden die binnen een straal van 1500 tot 2000 meter van een windturbine wonen. 
 
In het VLAREM meet men bovendien geen geluid lager dan 50 Hertz. 50 Hertz als onderste grens voor 
windmolengeluid hanteren, is zeer onlogisch. De laagste twee snaren van de basgitaar, of de laagste 
toetsen van de piano, zijn voor de mens immers ook zeer goed hoorbaar. Dergelijk laagfrequent geluid 
kan wel degelijk hinderlijk zijn. Het is immers te vergelijken met bijvoorbeeld de bastonen van een 
feestje een dorp verder, waardoor men pas kan slapen als dat feestje afgelopen is.  Het is onbegrijpelijk 
dat er geen rekening wordt gehouden met het laagfrequent geluid dat windmolens, die op 315 meter 
van woningen worden ingeplant, produceren. 
 
Wij wensen erop te wijzen dat Denemarken, het land in Europa met de meeste ervaring op het vlak 
van windenergie, sinds 1 januari 2012 nieuwe normen heeft opgelegd met betrekking tot 
laagfrequent geluid veroorzaakt door windturbines38. Bij de herziening van het Deens wetsbesluit 
inzake het geluid van windturbines in 2006, verklaarde het Deense milieuagentschap dat de 
regelgeving inzake laagfrequent geluid van windturbines niet nodig zou zijn, omdat aan de algemene 
drempel van 20 dB binnenshuis die voor andere bronnen wordt toegepast, automatisch zou worden 
voldaan als de normale geluidsgrenzen voor buiten werden nageleefd. Uit de gegevens van het 
milieuagentschap zelf bleek echter dat dit niet zo was, en de jaren daarna voerden omwonenden die 
klaagden over laagfrequent geluid van windturbines, terecht de druk op het milieuagentschap op. 
Bovendien werd de behoefte aan regelgeving ondersteund door wetenschappelijke bevindingen, 
waaronder de publicaties van Delta39 en de Universiteit van Aalborg40. Uit deze publicaties kwam 
duidelijk naar voren dat de laagfrequente geluiden die een windturbine genereert weldegelijk hinder 
veroorzaakt bij de omwonenden, met slaapstoornissen, hoge bloeddruk en stress tot gevolg, een 
vaststelling die ook bevestigd wordt in een studie van de Universiteit van Maastricht (onder leiding 
van het expertteam van Prof H. Moller). 41 

                                                           
36 Nina Pierpont, "Wind Turbine Syndrome: A Report on a NaturalExperiment" (K-Selected Books 2009) 
37 Kinanya Pijl: Wind Turbine Noise Effect on Human’s Health and Well-being. The European Human Right 

Perspective (2012); Michael Nissenbaum: Effects of industrial wind turbine noise on sleep and health (2011). 
38 http://www.windmolenoverlast.nl/wp-content/uploads/2012/07/Rapport_Moller_NL1.pdf, zie pagina 4 en 
verder. 
39 K.D. Madsen and T.H. Pedersen, Low frequency noise from large wind turbines – Final report, Report AV 
1272/10, Delta, 21. November 2010: “. The relative amount of low-frequency noise is higher for large turbines 
(2.3-3.6 MW) than for small turbines (≤ 2 MW), and the difference is statistically significant (…). Due to the air 
absorption, the higher low-frequency content becomes even more pronounced, when sound pressure levels in 
relevant neighbor distances are considered. Even when A-weighted levels are considered, a substantial part of 
the noise is at low frequencies, and for several of the investigated large turbines, the one-third-octave band with 
the highest level is at or below 250 Hz. It is thus beyond any doubt that the low-frequency part of the spectrum 
plays an important role in the noise at the neighbors.” 
40 H. Møller, C.S. Pedersen, S. Pedersen, Lavfrekvent støj fra store vindmøller – opdateret 2011 (Low‐frequency 
noise from large wind turbines – updated 2011), Aalborg University, ISBN 978‐87‐92328‐63‐2, 26. May 2011. 
41“Geluid met aanzienlijke laagfrequente componenten heeft mogelijk meer effect op de gezondheid en het 

welzijn van de mens dan geluid waarin dergelijke componenten ontbreken. Bij lage frequenties neemt de luidheid 
sterker toe boven de gehoordrempel dan bij hogere frequenties (…). Daardoor kan een geluid dat de 
gehoordrempel niet ver overstijgt, toch als luid worden ervaren en zelfs als hinderlijk (…). Laagfrequent geluid is 
vooral hinderlijk wanneer het afzonderlijk voorkomt of met weinig geluid in hogere frequenties. Dit betekent dat 

http://www.windmolenoverlast.nl/wp-content/uploads/2012/07/Rapport_Moller_NL1.pdf
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Ook de Vlaamse milieumaatschappij erkent in een studie dd. juni 2013 dat er bij lagere geluidsniveaus 
al een verstoring is van slaap, communicatie, concentratie … door hinder, en dat er ook een effect op 
hart- en vaatziekten is vast te stellen bij dagelijkse blootstelling (’s nachts) van lawaai. 42 
 
Dat in een land als Denemarken, dat al decennia meer ervaring heeft met windturbines dan 
Vlaanderen, en waar windturbines op een minimale afstand van woningen (op 4 maal de hoogte van 
een windturbine) worden ingeplant, beslist wordt om de regelgeving te wijzigen zodat er rekening 
wordt gehouden met de impact van laagfrequent geluid op de omwonenden, kan niet zomaar 
genegeerd worden. Dit geldt des te meer nu ook de Vlaamse milieumaatschappij erkent dat er bij 
lagere geluidsniveaus al een verstoring is van slaap, communicatie, concentratie, etc. De impact op de 
Vlaamse bevolking van de laagfrequente geluidshinder die windturbines veroorzaken, waar tot op 
vandaag de dag onterecht geen rekening mee gehouden wordt, valt niet te onderschatten.  
 
Wij vragen de Vlaamse overheid dan ook rekening te houden met de recent door de wetenschap 
gedane vaststellingen dat windturbines wel degelijk laagfrequent geluid genereren, en dat 
windturbines daarom op een ruime afstand van woningen gelegen dienen te zijn, en dit zolang effect 
van langdurige blootstelling aan laagfrequent geluid op de gezondheid van omwonenden niet gekend 
is. 
 
De terts-meting gehanteerd door VLAREM, waarbij de frequentieband in stukjes wordt ingedeeld en 
daar gemiddelden op toegepast worden, is bovendien een manier van meten waarbij alle storende 
geluidspieken eruit gefilterd worden. Nochtans zijn het juist deze pieken die verantwoordelijk zijn voor 
de (gezondheids)klachten die omwonenden, zelfs op grote afstand, binnenshuis ervaren. Doordat 
meerdere molens synchroon kunnen draaien en de zware dreun, die telkens veroorzaakt wordt door 
de drukgolf wanneer een rotorblad de mast passeert, gelijktijdig kan optreden bij meerdere 
windmolens in een park, worden er geluidspieken veroorzaakt die vele malen hoger kunnen zijn dan 
de norm voor één windmolen opgeeft (cumulatie door interferentie). Deze pulserende en zich 
constant in golfbewegingen repeterende dreunen, worden door de korte duur en de enkele 
frequentie daarvan niet geregistreerd in de officiële metingen en zijn derhalve onbestaande voor 
het VLAREM, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse regelgeving. Daar wordt het geluid 
van een windpark als impulsvormig beschouwd, waardoor een toeslag van 5 dB wordt toegepast. 
 

De snel evoluerende windmolengrootte, van 80 à 100 naar 200 m hoog, betekent een 4 keer zo grote 
oppervlakte waarbinnen geluid wordt afgegeven. De aanvragers willen windmolens plaatsen die 
gemiddeld 2 à 3 maal groter zijn dan de turbines die gekend waren op het ogenblik dat de Vlaamse 
Regering op 23 december 2011 de nieuwe sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines definitief 
goedkeurde. Het wettelijk kader is niet aangepast aan de hedendaagse realiteit, terwijl er juist sprake 
zou moeten zijn van een verstrenging vanwege de steeds groter - en bijgevolg luider - wordende 
windmolens, die steeds meer laagfrequent geluid afgeven dat op steeds grotere afstanden gehoord 
wordt. Hoe groter de windmolens, hoe luider ze zijn, hoe minder de verspreiding van het geluid 
gehinderd wordt, hoe lager het geluid, hoe verder het draagt, hoe zwaarder de last die men daarvan 
heeft en hoe meer mensen (en dieren) daar last van zullen hebben. Daar is een wetenschappelijke 
consensus over. 
 

                                                           
het meestal binnen hinderlijker is dan buiten, aangezien de geluidsisolatie van een huis hoge frequenties sterker 
dempt dan lage. Ook is het 's avonds of 's nachts vaak hinderlijker, omdat het dan verder stil is. Langdurige 
blootstelling aan hoorbaar laagfrequent geluid kan vermoeidheid, hoofdpijn, concentratieverlies, verstoorde 
nachtrust en fysiologische stress, meetbaar door een verhoogd cortisolgehalte in het speeksel, veroorzaken (…)“ 
http://www.windmolenoverlast.nl/wp-content/uploads/2012/07/Rapport_Moller_NL1.pdf  
42 MIRA (2013) Milieurapport Vlaanderen, Themabeschrijving Lawaai. Bossuyt M.,Vlaamse Milieumaatschappij. 

http://www.windmolenoverlast.nl/wp-content/uploads/2012/07/Rapport_Moller_NL1.pdf
http://www.milieurapport.be/upload/main/themabeschrijvingen/Themabeschrijving_Lawaai_TW.pdf
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Wij vragen de Vlaamse overheid dan ook niet halsstarrig vast te houden aan de gedateerde en 
richtwaarden neergelegd in het VLAREM, maar rekening te houden met de recent door de 
wetenschap gedane vaststellingen dat windturbines weldegelijk laagfrequent geluid genereren 
 

A.6. Schending van gelijkheidsbeginsel - De richtwaarden voor windturbines zijn verschillend van 
deze die gelden voor vergelijkbare als hinderlijk ingedeelde inrichtingen. 
 

De richtwaarden voor als hinderlijk ingedeelde inrichtingen zijn heel verschillend van de richtwaarden 
die gelden voor windturbines. Dit valt vooral op als de richtwaarden die gehanteerd worden in 
landelijke, agrarische en woongebieden met elkaar vergeleken worden: 
 

GEBIED 
RW 
DAG  

RW 
Windturbines  

DAG 

RW  
AVOND 

RW  
Windturbines 

AVOND 

RW 
NACHT 

RW  
Windturbines 

NACHT 

1° Landelijke gebieden en 
gebieden voor 
verblijfsrecreatie 

40 
 

44 (+4) 35 
 

39 (+4) 30 
 

39 (+9) 

4° Woongebieden 45 44 40 39 35 39 (+4)  

10° Agrarische gebieden 45 48 (+3) 40 43 (+3) 35 43 (+8) 

 

Bovendien blijkt dat er ook andere regels gehanteerd worden voor wat betreft de verhouding van het 
door de inrichting voortgebracht geluid en het oorspronkelijke omgevingsgeluid. Zo geldt voor andere 
inrichtingen dan windturbines namelijk dat wanneer het oorspronkelijke omgevingsgeluid verschillend 
is van de richtwaarden (artikel 4.5.3.1. VLAREM II): 
 

“§ 1 LA95,1h van het oorspronkelijke omgevingsgeluid is gelijk aan of hoger dan de richtwaarde van bijlage 
2.2.1 bij dit besluit. In dat geval moet het specifieke geluid, in open lucht voortgebracht door de nieuwe 
inrichting of door het geheel, respectievelijk door het onderdeel van een bestaande inrichting dat het 
voorwerp van een verandering heeft uitgemaakt, beperkt worden tot het LA95,1h van het oorspronkelijke 
omgevingsgeluid verminderd met 5 dB(A) enerzijds alsmede tot de in bijlage 4.5.4 bij dit besluit 
bepaalde richtwaarden anderzijds.  
§ 2 LA95,1h van het oorspronkelijke omgevingsgeluid is lager dan de richtwaarden in de gebieden onder 
1°, 4°, [...] 6° of 7° van de bijlage 2.2.1 bij dit besluit. In dat geval moet het specifieke geluid in open lucht 
voortgebracht door de nieuwe inrichting of door het geheel, respectievelijk door het onderdeel van een 
bestaande inrichting dat het voorwerp van een verandering heeft uitgemaakt, beperkt worden tot het 
LA95,1h van het oorspronkelijke omgevingsgeluid enerzijds en tot de in bijlage 4.5.4 bij dit besluit 
bepaalde richtwaarden verminderd met 5 dB(A) anderzijds. 
 
§ 3 LA95,1h van het oorspronkelijke omgevingsgeluid is lager dan de richtwaarden in de gebieden onder 
2°, 3°, 5°, 8°, 9° of 10° van de bijlage 2.2.1. bij dit besluit. In dat geval moet het specifieke geluid in open 
lucht voortgebracht door de nieuwe inrichting of door het geheel, respectievelijk door het onderdeel van 
een bestaande inrichting dat het voorwerp van een verandering heeft uitgemaakt, beperkt worden tot 
de in bijlage 4.5.4 bij dit besluit bepaalde richtwaarden verminderd met 5 dB(A).” 

 
Artikel 5.20.6.1.1. VLAREM II stipuleert voorts dat de bepalingen uit hoofdstuk 4.5 en de bijlage 4.5.1 
[...] niet van toepassing zijn op windturbines. Voor windturbines geldt daarentegen (artikel 5.20.6.4.2., 
eerste lid 1 VLAREM II): 
 

“Het specifieke geluid in openlucht wordt, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de 
exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, in de nabijheid van het dichtstbijzijnde bewoonde 
gebouw vreemd aan de inrichting of het dichtstbijzijnde woongebied of woonuitbreidingsgebied, per 
beoordelingsperiode beperkt tot de richtwaarde vermeld in bijlage 5.20.6.1 of tot het achtergrondgeluid, 
vermeld in bijlage 4B, punt F14, 3, van titel I van dit besluit: Lsp ≤ MAX(richtwaarde, LA95).” 
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Uit het voorgaande volgt dat verschillende richtwaarden en verschillende benaderingen t.o.v. het 
oorspronkelijke omgevingsgeluid gehanteerd worden naargelang de inrichting een windturbine, dan 
wel een andere (vergelijkbare) hinderlijk ingedeelde inrichting betreft. Nochtans legt het 
gelijkheidsbeginsel, als beginsel van behoorlijk bestuur, op, dat een bestuur vergelijkbare gevallen 
gelijk behandelt en niet vergelijkbare gevallen verschillend. Het gegeven dat een windturbine door van 
zijn aard de facto verschilt van alle andere hinderlijk ingedeelde inrichtingen waarvoor een 
omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd, doet geen afbreuk aan de vaststelling dat de 
VLAREM II het gelijkheidsbeginsel schendt. 
 
Immers, de te respecteren richtwaarden verschillen naargelang de bestemming van het gebied (bv. 
agrarisch gebied, woongebied, landelijk gebied, etc.) waar men een inrichting wil inplanten en niet 
naargelang de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de vergunningsaanvraag. De richtwaarden die 
per gebied worden opgelegd hebben tot doel de geluidshinder van een inrichting te beheersen, 
rekening houdend met kenmerken eigen aan de specifieke omgeving waar de inrichting wordt 
ingeplant. De aanwezigheid van objectieve verschillen tussen deze gebieden, zijnde 
bestemmingsvoorschriften of externe omstandigheden zoals natuurlijke factoren, verklaren en 
rechtvaardigen dan ook de ‘ongelijke’ behandeling tussen de verschillende gebieden.  
 
Dit wordt overigens bevestigd in de “Toelichtingsnota nieuwe milieuvoorwaarden voor windturbines” 
d.d. januari 201143. Hierin wordt gesteld dat er bij het ontwerpen van de geluidsregelgeving voor 
windturbines uitgegaan is van de basisprincipes van het VLAREM en dat volgende uitgangspunten in 
acht werden genomen: 
 

- “de hinder bij omwonenden moet tot een minimum beperkt worden;  
- er moet differentiatie zijn van de normering per gebiedsbestemming: de toegestane 

geluidsniveaus op een industriegebied moeten hoger kunnen zijn dan deze in een 
woongebied;  

- het oorspronkelijke omgevingsgeluid moet meegewogen kunnen worden in de normering. “ 
 
Er wordt bovendien uitdrukkelijk gesteld dat er “naar analogie met de huidige VLAREM-bepalingen 
een onderscheid (gemaakt) wordt (…) in de normering per dagdeel en per gebiedsbestemming.”  
Vervolgens wordt toegelicht waarom er in industriegebieden en in buffergebieden een soepelere 
normering geldt, in kleinschaligere industriegebieden en KMO-gebieden een gedifferentieerde 
normering, en in KMO-gebieden, gebieden voor ambachtelijke bedrijven en ontginningsgebieden een 
strengere normering. Dit verschil is gestoeld op een objectief onderscheidingscriterium en gaat uit van 
het idee dat het achtergrondgeluid in bepaalde bestemmingsgebieden al hoog is, en/of op bepaalde 
tijdstippen juist laag is. 
 
Uit het voorgaande volgt dat het de aard en de kenmerken van het bestemmingsgebied zijn die 
bepalen welke richtwaarden er gerespecteerd moeten worden. Of anders geformuleerd: de aard of de 
kenmerken van de inrichting die wordt ingeplant zijn niet bepalend bij het vaststellen van de te 
respecteren geluidsnormen. De klasse waartoe de hinderlijke ingedeelde inrichting behoort, geeft 
evenmin aanleiding tot differentiatie.  
 
Wanneer in het VLAREM II gesteld worden dat alle als hinderlijk ingedeelde inrichtingen met 
uitzondering van windturbines zich aan richtwaarden opgelegd in bijlage 4.5.4 bij VLAREM II dienen te 
houden, is er sprake van een schending van het gelijkheidsbeginsel. Windturbines worden immers ook 
als een hinderlijke inrichting beschouwd (zie rubriek 20.1., punt  20.1.6. Bijlage 1 “Indelingslijst” bij 
VLAREM II ) en zouden derhalve eveneens onderworpen moeten worden aan de normering die geldt 
voor andere (vergelijkbare) als hinderlijk ingedeelde inrichtingen. Aldus worden gelijkaardige 

                                                           
43 https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/toelichtingsnota-windturbines.pdf  

https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/toelichtingsnota-windturbines.pdf
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inrichtingen op ongelijke wijze behandeld. Er is geen enkel objectief criterium dat verklaart waarom 
aan de exploitanten van een windturbines gunstigere geluidsnormen worden opgelegd dan aan 
exploitanten van andere hinderlijk ingedeelde inrichtingen. Noch in het VLAREM II, noch in 
voornoemde toelichtingsnota wordt verduidelijkt of toegelicht waarom er voor windturbines 
afgeweken wordt van de reeds bestaande geluidsnormering. 
 
Dat dit normeringsverschil geen onbelangrijk gegeven betreft, doch juist wezenlijke en niet te 
onderschatten gevolgen heeft voor de geluidshinder die omwonenden van de projectzone zullen 
moeten tolereren, blijkt uit de tegenexpertise die wij hebben laten uitvoeren door Andantago. Zo blijkt 
dat de normen voor windturbines 8 tot 13 dB(A) minder streng zijn dan voor allerlei andere installaties 
wanneer er geen tonaal karakter zou zijn (ter “vertaling”: 8 dB komt overeen met een factor 6.3, 13 
dB komt overeen met een factor 20.) en 13 tot 18 dB(A) minder streng dan wanneer er wél tonaal 
karakter is (ter “vertaling”: 13 dB blijft uiteraard overeenkomen met een factor 20, 18 dB komt 
overeen met een factor 63).44  
 
Gelet op de vaststelling dat er soepelere criteria gehanteerd worden voor windturbines dan 
vergelijkbare inrichtingen kan er daarenboven bezwaarlijk beweerd worden dat Vlaamse overheid bij 
het ontwerpen van de geluidsnormering voor windturbines het vermijden of beperken van 
geluidshinder tot doel had. Indien men daadwerkelijk de hinder bij omwonenden tot een minimum 
wenste te beperken, dan zou de burger redelijkerwijze mogen verwachten dat de windturbines dienen 
te voldoen aan de algemeen gangbare geluidsnormen. Het houdt absoluut geen steek dat men juist 
het omgekeerde doet en een veel mildere geluidsnormering oplegt. 
 

 

B. Slagschaduw 

 
Overeenkomstig artikel 5.20.6.2 VLAREM II geldt wat betreft de slagschaduwnormen voor 
windturbines het volgende: 
 

“Artikel 5.20.6.2.1.  
Als een slagschaduwgevoelig object zich bevindt binnen de contour van vier uur verwachte 
slagschaduw per jaar van de windturbine, wordt de windturbine uitgerust met een 
automatische stilstand module.  

 
Artikel 5.20.6.2.2.  
De exploitant houdt een logboek bij per windturbine. Dat logboek vermeldt de nodige gegevens 
om de effectieve slagschaduw voor elk relevant slagschaduwgevoelig object binnen de contour 
van vier uur verwachte slagschaduw per jaar te bepalen.  

 
De exploitant houdt voor de toezichthouders in het logboek ook de volgende gegevens voor elk 
relevant slagschaduwgevoelig object binnen de contour van vier uur verwachte slagschaduw 
per kalenderjaar bij: 
1. de lijst van alle relevante slagschaduwgevoelige objecten met hun respectievelijke 

Lambertcoördinaten;  
2. een slagschaduwkalender voor elk relevant slagschaduwgevoelig object in tabelvorm 

waarin de astronomisch maximaal mogelijke slagschaduwduur voor elke windturbine 
wordt weergegeven. 
 

                                                           
44 Zie pag. 14 van bijlage 1: “Geluidsbeoordeling WT Fortech en Electrabel  te Stekene” van februari 2018.  
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De exploitant stelt minstens de eerste twee exploitatiejaren een controlerapport op gebaseerd 
op de gegevens vermeld in lid 1 en 2. Dat rapport vermeldt ten minste hoeveel effectieve 
slagschaduw elk relevant slagschaduwgevoelig object binnen de contour van vier uur 
verwachte slagschaduw per jaar heeft getroffen en welke remediërende maatregelen 
eventueel zijn genomen.  

 

Om vast te stellen dat aan de hier bovengenoemde bepalingen voldaan is, verwijzen de aanvragers 
naar een studie uitgevoerd door Tractebel Engineering S.A. (onderdeel van ENGIE Electrabel). In deze 
studie wordt vastgesteld dat “zonder gepaste maatregelen (…) op meerdere objecten de (VLAREM 
slagschaduw)norm overschreden (wordt)”, doch dat het met behulp van een slagschaduwmodule 
mogelijk zal zijn om één of meerdere turbines op nadelige tijdstippen uit te schakelen.  
 
De door de aanvrager toegevoegde studie is echter niet gebaseerd op correcte en nauwkeurige 
gegevens. Bijgevolg kan de vergunningverlenende overheid op basis van de toegevoegde studie niet 
zorgvuldig oordelen over de te nemen milderende maatregelen. 

Zo wordt in de slagschaduwstudie enkel rekening gehouden met de slagschaduw die mensen zullen 
ondervinden binnen hun woning. Het zijn slechts deze constructies die worden beschouwd als 
relevante receptoren, terwijl slagschaduw ook in tuinen als zeer hinderlijk kan worden 
beschouwd/ervaren. De studie rept met geen woord over de slagschaduw waarvan heel wat mensen 
in hun tuin of op hun terras hinder zullen ondervinden en is dan ook volledig misleidend. Uiteraard 
hebben wij als buurtbewoners nood aan meer duidelijkheid over de mate waarin onze tuinen en 
terrassen, waar wij regelmatig vertoeven, hierdoor geaffecteerd kunnen worden. 

Op basis van de representatieve set slagschaduwreceptoren, komt men in de slagschaduwstudie tot 
de vaststelling dat voor een belangrijk deel van de woningen binnen de 4 uur slagschaduw contour de 
VLAREM normen worden overschreden. Dit zowel in verwachte uren slagschaduw per jaar als in 
minuten slagschaduw per dag. Er wordt daarom vooropgesteld dat de turbines zullen worden uitgerust 
met een systeem van automatische stilstand. De slagschaduwstudie betreft evenwel een louter 
theoretische berekening, die voortbouwt op een veronderstelling van de te voorziene types van 
windturbines (zie punt V.B). Hierover wordt in de studie immers gesteld: 

“Het is vandaag niet mogelijk om het turbinetype voor dit project reeds definitief te kiezen. 
(…)Enkele mogelijke windturbinetypes met een maximale tiphoogte van 230.0 m, een 
maximale rotordiameter van 162.0 m en een minimale ashoogte van 140.0 m worden 
opgesomd in Tabel 2. 

(…) 

Preliminaire berekeningen wezen uit dat van alle types uit Tabel 2 het type Vestas V162-6.0MW 
de meeste slagschaduw uitoefent op de omgeving. De slagschaduwstudie wordt daarom met 
de karakteristieken van dit type uitgevoerd: een rotordiameter van 162.0 m op 149.0 m 
ashoogte. Dit type geeft de grootste 4 uur/jaar-slagschaduwcontour, die wordt gezien als 
indicator voor de reikwijdte van de slagschaduwimpact van een windturbineproject. Andere 
windturbinetypes met gelijke of kleinere dimensies zullen een gelijkaardige of lagere 
slagschaduwimpact veroorzaken.” 

De preliminaire berekeningen op grond waarvan besloten wordt dat het type Vestas V162 de meeste 
slagschaduw zal genereren, worden echter niet meegedeeld.  
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Verder wordt met deze stelling volledig voorbijgegaan aan het gegeven dat de slagschaduw verder zal 
reiken naarmate de windmolen hoger is en de ashoogte toeneemt, en groter zal worden naarmate de 
rotordiameter groter wordt. Dit is niet onbelangrijke aangezien één van de mogelijk types opgelijst in 
tabel 2 op pagina 7 van voornoemde studie melding maakt van een windturbine met een ashoogte van 
155 meter.  

In de studie worden voorts gemiddelden gehanteerd (gemiddeld aantal uren zonneschijn, gemiddelde 
windsnelheid en overheersende windrichting, zie Slagschaduwstudie p. 10), waardoor de werkelijke 
(piek)momenten gemaskeerd worden. De studie schetst derhalve geen realistisch beeld van de 
effectieve slagschaduw waar de omwonenden aan blootgesteld zullen worden en laat niet toe om een 
deugdelijke inschatting te maken van de impact van het project op de levenskwaliteit van de 
omwonenden.  

Dit geldt des te meer omdat deze studies gebaseerd zijn op historische klimaatstatistieken, terwijl 
niemand zal betwisten dat het klimaat en het weer voor de komende decennia moeilijk te voorspellen 
zijn. Precies om die reden is ook de feitelijke hoeveelheid slagschaduw die de omliggende woningen 
huis zal treffen met geen enkele zekerheid te voorspellen, zeker niet op vooropgestelde data ver in de 
toekomst en over periodes van jaren. Men kan simpelweg geen macro-statistische gegevens 
toepassen om een actuele zeer lokale micro-situatie ook maar enigszins betrouwbaar in kaart te 
brengen en er dan ook nog van uit gaan dat de uitkomsten een correct beeld geven voor de komende 
15 à 20 jaar. De vertaling van macro-statistische gegevens, waar dan ook nog eens zware 
oncontroleerbare filters op zijn toegepast, naar tijdsblokken van vijf of tien minuten binnen de 
simulaties, is niet alleen erg ver gezocht, maar evenmin voldoende wetenschappelijk onderbouwd. 

Overeenkomstig artikel 5.20.6.2.2., derde lid VLAREM II dient een exploitant weliswaar de eerste twee 
exploitatiejaren een controlerapport op te stellen, waarin minstens vermeld wordt hoeveel effectieve 
slagschaduw elk relevant slagschaduwgevoelig object binnen de contour van vier uur verwachte 
slagschaduw per jaar heeft getroffen en welke remediërende maatregelen eventueel zijn genomen. 
Wij vinden het als buurtbewoners echter onaanvaardbaar dat een dergelijk grootschalig project, 
waarbij reeds op basis van een puur theoretisch model vastgesteld wordt dat omwonenden negatieve 
slagschaduweffecten zullen moeten ondergaan, niet aan een strengere controle van overheidswege 
onderworpen wordt.  
 

 Zo is het verbazingwekkend te moeten vaststellen dat de controle over het al dan niet 
overschrijden van de in het VLAREM II opgelegde richtwaarden niet aan een onafhankelijk 
instantie, doch wel aan de exploitant zelf toevertrouwd wordt. Rekening houdend met de 
berichtgeving over aanwezigheid van sjoemelsoftware in wagens, hoeft het geen betoog. dat 
men door een dergelijke werkwijze niet kan uitsluiten dat de gegevens vervat in deze 
controlerapporten in het voordeel van de exploitant gemanipuleerd worden.  
 

 De VLAREM II bepaalt evenmin welke sancties opgelegd worden indien de slagschaduw de 
richtwaarden overschrijdt en de exploitant nagelaten heeft remediërende maatregelen te 
nemen.  
 

 Bovendien kan minstens verwacht worden dat de periode voor het indienen van 
controlerapporten verlengd moet worden indien er vastgesteld wordt dat de windturbines 
gedurende de eerste twee jaren vanaf de start van de uitbating de slagschaduwnormen 
overschrijden.   
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C. Impact op fauna en flora 

C.1. Impact op vleermuizen 
 
In de natuurtoets wordt gesteld dat er in de onmiddellijke omgeving van de turbines volgende 
vleermuizen kunnen aangetroffen worden: de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, de 
rosse vleermuis, de (zeldzame) bosvleermuis, de laatvlieger en (tot voor kort in Vlaanderen 
uitgestorven gewaande) mopsvleermuis. Deze vleermuizen worden voornamelijk aangetroffen in de 
omgeving van WT1. Volgens de risicoatlas van INBO bevindt de meest westelijke windturbine WT1 zich 
in een gebied met risicoklasse 2. 
 
Vervolgens wordt gesteld dat vanuit het voorzorgsprincipe de windturbine WT1 voorzien zal worden 
van een stilstandmodule, die ervoor zorgt dat de wieken niet draaien op momenten dat er activiteit 
van vleermuizen, en dan in het bijzonder de Mopsvleermuis, te verwachten is. De turbine zal daarom 
stilgelegd worden wanneer, gedurende het gehele jaar, tussen zonsondergang en zonsopgang, 
gelijktijdig aan volgende voorwaarden voldaan is op rotorhoogte: 
 

 Temperatuur > 3°C  

 Windsnelheid < 6 m/s  

 Geen of lichte neerslag (< 5 mm/u)  
 
Door de turbine stil te leggen op de momenten dat de vleermuizen de grootste activiteit vertonen, 
wordt volgens de natuurtoets het beschreven risico fundamenteel verder beperkt, daar “stilstaande 
turbines geen enkel risico vormen voor vleermuizen. Er is wel nog een zeker (erg beperkt) restrisico bij 
de werking van de turbine, maar de lage vleermuisactiviteit beperkt dit tot quasi nul.” 
 
Als bezorgde burgers die begaan zijn met de ecologisch kwaliteit van het Wullebos en de 
instandhouding van de lokale fauna, menen wij dat de vooropgestelde maatregelen geenszins volstaan 
en dit om onderstaande redenen. 
 
Zo dient vooreerst opgemerkt te worden dat het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in juli 2017  
een wetenschappelijk rapport heeft opgemaakt met aanbevelingen aangaande de inplanting van 
windturbines.45 Overeenkomstig dit rapport is het aangewezen dat er geen windmolens meer 
geplaatst worden in een gebied van tweehonderd meter rond bosrijk gebied. Op basis van deze meest 
recente wetenschappelijke onderbouwde richtlijnen is het dan ook niet langer aangewezen 
vergunningen toe te kennen voor de oprichting van windturbines in of nabij een bos. Daar WT1 op 110 
meter van het Wullebos verwijderd ligt, en dus binnen of nabij diverse foerageergebieden en 
verbindings- of trekroutes ligt waarbij een buffer van 200 m wordt aangeraden, kan om die reden 
alleen al WT1 niet vergund worden. 
 
Verder dient opgemerkt te worden dat er tijdens het vleermuizenonderzoek dat in opdracht van de 
exploitanten in 2015 werd uitgevoerd, volgende vleermuissoorten werden waargenomen: de gewone 
dwergvleermuis, de ruige dwergveermuis, de baard/Brandts vleermuis, de laatvlieger, de 
mopsvleermuis, de gewone grootoorvleermuis, de rosse vleermuis en de bosvleermuis. 
 
Hoewel de projectzone zelf dus niet in NATURA 2000-gebied of VEN-gebied ligt, herbergde het gebied 
in 2015 al minimum 8 Europees beschermde vleermuizensoorten, die meetellen in de zesjaarlijkse 
rapportage die elke Europese lidstaat moet opmaken met betrekking tot de op het grondgebied 
aanwezige beschermde soorten en habitattypes in het kader van de Europese 
instandhoudingsdoelstellingen. Uit de resultaten van deze rapportage in 2013 bleek reeds dat het over 

                                                           
45 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.3016243# 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.3016243
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het algemeen zeer slecht gesteld is met de vleermuizen in Vlaanderen46: “Vleermuizen blijven een sterk 
bedreigde diergroep. Amper vijf van de 17 beschouwde soorten blijken in een gunstige staat van 
instandhouding te verkeren. De populaties in Vlaanderen staan dus onder sterke druk. Dit blijkt ook 
duidelijk uit de nieuwe Rode Lijst voor zoogdieren (Maes et al. 2014). Het is dan ook meer dan wenselijk 
dat voor de meeste soorten het uitwerken van een soortbeschermingsprogramma als hoogste prioriteit 
wordt gezien. Voor de (sterk) achteruitgaande soorten is dit de enige kans om hun dalende trend af te 
remmen en hopelijk op termijn duurzaam om te buigen naar een vooruitgang. Beschermingsacties 
moeten hiervoor rekening houden met alle leefgebieden die vleermuizen gebruiken: zomer- en 
winterverblijven, zwermplaatsen, voedselgebieden en verbindingsroutes hiertussen.” 
 
Anno 2017 blijkt de situatie van vleermuizen in Vlaanderen er niet op vooruit te zijn gegaan. 
Integendeel, in Vlaanderen leven momenteel 17 soorten vleermuizen van de 23 in België voorkomende 
soorten. Daarvan worden 13 soorten ernstig bedreigd.47 Bovendien staan zo’n twee derde van de 
Vlaamse soorten op de zogenaamde Rode Lijst. Volgens de vleermuisstudie van november 2015, 
toegevoegd door de exploitanten aan de Natuurtoets, blijken er in de projectzone meerdere 
vleermuizen actief te zijn die ofwel ‘bijna in gevaar’ zijn (de grootoorvleermuis), ‘kwetsbaar’ (de 
laatvlieger en de rosse vleermuis), ‘bedreigd’ (de bosvleermuis), of ‘uitgestorven’ (gewaand) (de 
mopsvleermuis).  
 
Alle in het vleermuizenonderzoek van 2015 opgesomde vleermuizen zijn opgenomen in Bijlage IV 
van de Habitatrichtlijn, en dienen bijgevolg overeenkomstig artikel 12 van voornoemde richtlijn in hun 
natuurlijk verspreidingsgebied strikt beschermd te worden. Dit impliceert onder meer dat er een strikt 
verbod ingesteld wordt op het opzettelijk verstoren van die soorten (vooral tijdens de perioden van 
voortplanting, afhankelijkheid van de jongen, overwintering en trek), en op de beschadiging of de 
vernieling van de voortplantings- of rustplaatsen. Het inplanten van windturbines waarvan duidelijk 
vastgesteld kan worden dat ze een negatief effect zullen hebben op de aanwezige vleermuissoorten, 
kan bezwaarlijk verzoend wordt met het gegeven dat deze vleermuissoorten, waarvan 4 soorten 
opgenomen zijn in de zogenaamde Rode lijst van zoogdieren in Vlaanderen,48 strikt beschermd 
dienen te worden. 
 
In voorliggende natuurtoets wordt dit ook zo uitdrukkelijk erkend (p.6) : 
 

“De in Vlaanderen voorkomende vleermuizen behoren, aldus Bijlage 1 van het Soortenbesluit, 
tot categorie 3. Het betreft de soorten die zijn opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn, 
en genieten de strengste beschermingsregeling.” 
 

Wat de mopsvleermuis betreft, dient opgemerkt te worden dat deze soort ook in Bijlage II van de 
Habitatrichtlijn werd opgenomen. Het betreft met andere woorden een soort van communautair 
belang, en dus een bedreigde, kwetsbare, zeldzame of endemische soort waarvoor speciale 
beschermingszones (SBZ of Natura-2000 gebied) moeten worden afgebakend.  
 
Dat de projectzone niet in een Natura 2000-gebied gelegen is, ontslaat de vergunningverlenende 
overheid niet van de verplichting instandhoudingsmaatregelen toe te passen die nodig zijn om de 
natuurlijke habitat en/of de populatie van de mopsvleermuis in een gunstige staat van instandhouding 
te behouden of te herstellen, niet alleen omdat de mopsvleermuis een soort van communautair belang 
is, maar ook omdat: 

                                                           
46 Dekeukeleire D., De Knijf G., Gyselings R., Boers K. & Paelinckx D. 2014. Conservation status of bat species in 
Flanders. Results of the 2013 reporting to the European Commission. Natuur.focus 2013(2): 59-65). 
47 Bron: https://www.natuurpunt.be/pagina/vleermuizen 
48 Bijlage I bij het Ministerieel Besluit van 12 november 2014 tot vaststelling van drie rode lijsten ter uitvoering 
van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. 

https://www.natuurpunt.be/pagina/vleermuizen
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 Bij het afbakenen van de Vlaamse Habitatrichtlijngebieden er zo goed als geen rekening werd 
gehouden met vleermuizen. Enkel een aantal winterverblijven werden afgebakend. 
Zomerkolonies en foerageergebieden, die even essentieel zijn voor het voortbestaan van een 
vleermuizensoort, zijn niet in rekening gebracht.  
 

 De grenzen van de Vlaamse habitatrichtlijnen werden in 2001 vastgelegd door de Vlaamse 
Regering, terwijl er op dat ogenblik van uitgegaan werd dat de mopsvleermuis uitgestorven 
was in Vlaanderen. De uiterst zeldzame mopsvleermuis is pas in 2014 voor het eerst in 13 
jaar weer waargenomen in Vlaanderen.49 Sindsdien werden er in de Waaslandregio een viertal 
kern-/kraamkolonies van de mopsvleermuis gelokaliseerd, en één van deze kerngebieden 
bevindt zich in het projectgebied.   

 
Wanneer zoals in casu vastgesteld wordt dat er op het terrein zelf habitats en soorten voorkomen die 
opgelijst zijn in de bijlagen bij de Vogel- en/of Habitatrichtlijn waarvoor een strikt beschermingsregime 
geldt, dan vormt het gebrek aan opname binnen een SBZ geen excuus om maatregelen te nemen 
teneinde de betekenisvolle aantasting van een soort van communautair belang te verhinderen.50  
 
Het kan niet ontkend worden dat de inplanting van windturbines van die aard is dat zij inwerkt op de 
in de projectzone aanwezige vleermuissoorten en op lange termijn een verandering kan veroorzaken 
in de natuurlijke verspreiding, de structuur en de functies van die habitat of dat de inplanting van de 
turbines van invloed kan zijn op het voortbestaan van de betrokken vleermuissoorten op lange termijn, 
in het bijzonder de mopsvleermuis. Uit internationaal onderzoek blijkt immers dat windturbines een 
belangrijke en niet te onderschatten doodsoorzaak van vleermuizen kunnen zijn.51 In Duitsland wordt 
het jaarlijks aantal op 250.000 geschat. Voor België zijn er geen cijfers bekend.52 
 
In de huidige Natuurtoets wordt weliswaar als mitigerende maatregel voorgesteld de windturbines zo 
te programmeren dat ze worden stilgelegd zodat het effect (aanvaringskans) sterk verminderd wordt. 
Uit het ‘Verslag soortenbeschermingsproject vleermuizen in het Waasland en omgeving’53 blijkt echter 
dat de Mopsvleermuis in de winterperiode actief is. Het gebeurt zelfs dat deze vleermuis in de winter 
paart.54 Dit betekent dat WT1 tijdens de winterperiode (november – half maart) zo goed als zeker voor 
langere periode zal moeten worden stilgelegd. Men kan zich dan ook de vraag stellen of het überhaupt 
nog nuttig zou kunnen zijn om WT1 te vergunnen, zeker nu in de Natuurtoets erkend wordt dat 
“aangezien van (de Mopsvleermuis) geweten is dat ze ook tijdens de winter en bij relatief lage 
temperaturen actief is, (dit) (…) een flinke beperking van het aantal draaiuren (betekent).”  
 
Verder wensen wij te benadrukken dat in de Natuurtoets erkend wordt (p. 25, 27 en 28): 
 

“Aan de mopsvleermuis (Barbastella barbastellus) dient specifieke aandacht besteed te 
worden, aangezien van deze zeer zeldzame soort in Vlaanderen enkel in het Waasland enkele 
kolonies bekend zijn, waaronder in het Wullebos zelf. Ook zeer lage aantallen 

                                                           
49 Everaert J. (2016). Verslag soortenbeschermingsproject vleermuizen in het Waasland en omgeving, met 
bijzondere aandacht voor de mopsvleermuis: resultaten van 2014 tot 2016. Vzw Durme, 2016,  
50 R.v.St., VZW L’Erabliere, nr. 94.527, 4 april 2001. 
51 Paul M. Cryan e.a.., Behaviour of bats and wind turbines, PNAS, 21 oktober 2014:  
http://www.pnas.org/content/111/42/15126.full   
52 "Hoe gevaarlijk zijn windmolens voor vleermuizen ?" 
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.3016243  
53 Everaert J. (2016). Verslag soortenbeschermingsproject vleermuizen in het Waasland en omgeving, met 
bijzondere aandacht voor de mopsvleermuis: resultaten van 2014 tot 2016. Vzw Durme, 2016, pag. 40 
54 Bron : https://www.natuurpunt.be/pagina/mopsvleermuis  

http://www.pnas.org/content/111/42/15126.full
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.3016243
http://www.wakona.be/images/.../VleermuizenWaasland2016_correctie.pdf
http://www.wakona.be/images/.../VleermuizenWaasland2016_correctie.pdf
https://www.natuurpunt.be/pagina/mopsvleermuis
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aanvaringsslachtoffers kunnen voor deze soort dan ook potentieel voor een effect op 
populatieniveau zorgen. 
(…)  
Aangezien het geweten is dat er niet enkel jagende of passerende Mopsvleermuizen gebruik 
maken van het Wullebos, maar dat er ook minstens enkele jaren een kraamkolonie aanwezig 
was in het bos, is bijkomende voorzichtigheid geboden. Een kraamkolonie genereert heel wat 
vliegbewegingen, hoewel onder meer (Hurst, et al., Fledermäuse und Windkraft im Wald, 2016) 
en (Budenz, et al., 2017) aantonen dat ook in de nabijheid van kraamkolonies slechts zelden 
hoge vluchten waargenomen worden. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat er, ondanks de 
zeer beperkte activiteit op rotorhoogte, toch af en toe een slachtoffer zal vallen. Dit betekent, 
gezien de beperkte bekende populatiegrootte van mopsvleermuizen in Vlaanderen, dat een 
negatief effect op de populatie niet geheel uitgesloten kan worden, wat in strijd is met de 
natuurwetgeving. 
(…)  
Mits inachtname van de stilstandcriteria voor turbine WT1 kan er dan ook van uitgegaan 
worden dat het voorliggende project geen significante effecten zal veroorzaken op de 
vleermuispopulaties in de omgeving. Desondanks kan niet uitgesloten worden dat er 
sporadisch een slachtoffer zal vallen.” 

 
Men kan in alle ernst niet enerzijds erkennen dat de mopsvleermuis een zeer zeldzame soort is, 
waarvan ook zeer lage aantallen aanvaringsslachtoffers voor deze soort potentieel voor een negatief 
effect op populatieniveau kunnen zorgen, om dan in weerwil daarvan te stellen dat de winturbines  
geen significant effect zullen hebben op de vleermuispopulatie, ook al kan er, zelfs mits inachtname 
van de stilstandcriteria, niet uitgesloten worden dat er sporadisch een slachtoffer zal vallen. Het is 
onbegrijpelijk waarom de vaststelling dat er een aanvaringsrisico bestaat voor de mopsvleermuis, 
dermate geminimaliseerd wordt. Het kan niet voldoende benadrukt worden dat dit een vleermuis 
betreft die tot voor kort uitgestorven werd gewaand, en waarvan er 1 van de 4 in het Waasland 
gekende kern/kraamkolonies zich vlakbij de projectzone bevindt. Elk project dat een risico inhoudt 
voor de instandhouding van deze zeer ernstig bedreigde vleermuissoort, hoe ‘verwaarloosbaar’ ook 
dient dan ook kost wat kost vermeden te worden. Elke dode mopsvleermuis heeft een zware impact 
op de resterende populatie en is er dus één te veel. De Bestendige Deputatie kan deze 
vergunningsaanvraag dan ook niet goedkeuren juist omdat het geenszins uit te sluiten valt dat het 
windturbinepark geen schadelijke gevolgen zal hebben op de duurzame ontwikkeling van de 
mopsvleermuis.  
 
Gelet op het gegeven dat de mopsvleermuis een zeer kwetsbare en met uitsterven bedreigde soort 
betreft, waarvoor in beginsel, overeenkomstig de Habitatrichtlijn, maatregelen moeten worden 
getroffen om de natuurlijke habitat en/of de populatie van de mopsvleermuis in een gunstige staat 
van instandhouding te behouden of te herstellen, volstaan de voorgestelde milderende maatregelen 
dus niet. Meer zelfs, rekening houdend met de vaststelling dat de mopsvleermuis opgenomen werd 
in Bijlage II van de Habitatrichtlijn zou de Vlaamse overheid de projectzone: 
 

 in de eerste plaats moeten aanduiden als een SBZ, en  

 in de tweede plaats geen activiteiten mogen toelaten die de duurzame ontwikkeling van 
deze vleermuis nadelig kunnen beïnvloeden.  

 
De bouw van WT1 in een zone waar één van de weinige kraamkolonies van de uiterst zeldzame 
mopsvleermuis gelegen is, en waarbij, zelfs mits inachtname van de stilstandscriteria, niet 
gegarandeerd kan worden dat er sporadisch een slachtoffer zal vallen, wat dan, gezien de beperkte 
bekende populatiegrootte van mopsvleermuizen in Vlaanderen, een negatief effect op de populatie 
van deze strikt te beschermen soort zal hebben, kan dan ook vanuit het voorzorgsprincipe niet 
worden toegestaan.  



Bezwaarschrift omgevingsvergunning Fortech en Engie Electrabel- inplanten Windpark Baggaart- OMV 2021121330 

51 
 

 

C.2. Impact op de avifauna 
 
Uit de Natuurtoets komt naar voren dat er op basis van de risicokaarten van het INBO van 2015 
geconcludeerd kan worden dat er geen effecten te verwachten zijn op de lokale of regionale 
vogelpopulaties. 
 
We stellen ons vooreerst de vraag in welke mate dit met zoveel zekerheid gesteld kan worden. De 
risicoatlas geeft immers slechts een eerste indicatie en vormt derhalve slechts een startpunt in de 
detailanalyse voor geplande windturbines op projectniveau. Bovendien dateert de risicoatlas van 2015 
en is deze dus ruim 7 jaar oud. Sinds 2015 zijn er over het gehele Vlaamse grondgebied, ook langs de 
E34, meerdere windturbines opgetrokken. Er is tot op heden nog niet onderzocht of het optrekken van 
deze constructies niet tot gevolg heeft gehad dat de trek- en foerageerroutes en de pleister- en 
rustgebieden van de aanwezige avifauna zich hebben aangepast of gewijzigd zijn. Dit is niet 
onbelangrijk, aangezien het vergunnen van de windturbines in kwestie tot gevolg zal hebben dat er 
vanaf Maldegem tot  aan Beveren een lijn van turbines zal worden opgesteld, zonder voldoende grote 
openingen. Daardoor zal er sprake zijn van een barrière-effect en zullen vogels over grotere afstand 
moeten omvliegen. Zeker bij lokale vaste trekroutes tussen bijvoorbeeld twee belangrijke pleister- of 
rustgebieden, kan daardoor een zware verstoring optreden in de corridor tussen die gebieden. Om 
barrièrewerking te minimaliseren, moeten windparken daarom zo ontworpen worden dat lange 
lijnopstellingen voorkomen worden of in bepaalde zones met voldoende grote openingen 
onderbroken worden55, wat in casu dus niet het geval zal zijn Aan de hand van een 7 jaar oude 
risicoatlas stellen dat trekroutes in de wijde omgeving van het projectgebied ontbreken, is ons inziens 
dan ook, gelet op het ontbreken van actuele informatie, onvoldoende objectief onderbouwd. 
Bijkomend onderzoek naar de concrete actuele situatie is dan ook vanuit het voorzichtigheidsprincipe 
aangewezen. 
 
In de Natuurtoets (p. 17) wordt verder toegelicht: 
 

“De geplande turbines bevinden zich in de buffferzone van 5 km omheen het Pleister- en 
rustgebied voor watervogels en steltlopers Het Gelaag te Stekene, op bijna 5 km ten 
zuidoosten van het projectgebied gelegen, ten zuiden van de kern van Stekene. Het biedt, aldus 
de risicokaart, plaats aan ongeveer 1000 vogels. De meest westelijke turbine, WT1, bevindt 
zich ook net op de rand van de 5-km buffer rond het pleistergebied Suikerfabriek en 
Turfmeersen Moerbeke, ten zuidwesten gelegen en thuis voor iets meer dan 2000 vogels, met 
Aalscholver, Slobeend en Wilde eend als belangrijkste soorten (meer dan 2% van de Vlaamse 
populatie, voor Slobeend ook meer dan 1% van de internationale populatie). 
(…) 
Het meest nabije gebied met een gesignaleerde avifaunistische waarde is de omgeving van het 
Pereboomsgat, ten zuiden van Koewacht langs de grens met Nederland gelegen. Dit gebied is, 
naast een beperkte pleisterplaats voor watervogels en steltlopers, ook aangeduid als 
broedgebied voor de bruine kiekendief. De geplande turbines liggen, zoals al vermeld, buiten 
de bufferzone van 1 km die omheen het gebied gelegd werd, en bovendien zorgt de nabijheid 
van het Wullebos ook voor een minder aantrekkelijk gebied voor de bruine kiekendief, die meer 
gesteld is op erg open landschappen” 

 
De stelling op pagina 24 van de Natuurtoets dat de turbines zich binnen de bufferzone rond twee 
pleister- en rustgebieden voor watervogels en steltlopers bevinden, doch dat er “in totaal in beide 
gebieden samen ongeveer 1200 dieren verwacht (worden), wat een matig aantal is” valt dan ook 

                                                           
55 Risico’s voor vogels en vleermuizen bij geplande windturbines in Vlaanderen, INBO, 2011. 
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moeilijk te rijmen met bovenstaande toelichting, waaruit blijkt dat de pleister- en rustgebieden in 
kwestie plaats bieden aan meer dan 3000 vogels. 
 
Tot slot wensen wij op te merken dat er in de natuurtoets uitgevoerd in opdracht van de exploitanten 
ter ondersteuning van hun vergunningsaanvraag ingediend in juni 2017 gesteld werd dat de “wijde 
omgeving van het projectgebied ook gefrequenteerd wordt door Rodelijstsoorten zoals Patrijs, Grauwe 
vliegenvanger, Koekoek, Kwartel, Kievit en Veldleeuwerik als lokale broedvogels. Enkele soorten zijn 
echter ook opgenomen in Bijlage 1 van de Europese Vogel-richtlijn, met name Wespendief, 
Boomleeuwerik, Zwarte specht, IJsvogel en Blauwborst..” In onderhavige natuurtoets wordt dit 
merkwaardig genoeg niet vermeld, noch toegelicht in welke mate de projectzone al dan niet 
gefrequenteerd worden door Rodelijstsoorten en welke impact de windturbines zullen hebben op de 
aanwezige vogelpopulatie. Dit is niet onbelangrijk, gezien er in de natuurtoets wel erkend wordt dat 
een toename in mortaliteit niet kan worden uitgesloten en onvermijdbaar is als hier windturbines 
worden gerealiseerd. Elk project dat een risico inhoudt voor de instandhouding van deze bedreigde 
vogelsoorten, hoe ‘verwaarloosbaar’ ook, dient immers kost wat kost vermeden te worden. Bijkomend 
onderzoek naar de impact op de Rodelijstsoorten die de projectzone en zijn ruimere omgeving 
frequenteren, is dan ook aangewezen. 
 

D. Veiligheid 

Om vast te stellen dat aan de in het VLAREM vooropgestelde bepalingen met betrekking tot de 
veiligheid voldaan is, verwijzen de aanvragers naar een studie, een studie andermaal uitgevoerd door 
Tractebel Engineering S.A. (onderdeel van ENGIE Electrabel). De door de aanvrager toegevoegde studie 
is echter niet gebaseerd op correcte en nauwkeurige gegevens. Bijgevolg kan de vergunningverlenende 
overheid op basis van de toegevoegde studie niet zorgvuldig oordelen over de te nemen milderende 
maatregelen.  
 
Dat de veiligheidsstudie niet op correcte gegevens gesteund is, blijkt onder andere uit het feit dat de 
studie is opgesteld in vage, algemene bewoordingen. 
 
Verder blijkt dat er geen rekening wordt gehouden met de te respecteren veilige afstand (volgens de 
studie is 739 m (bladbreuk zwaartepunt) dan wel 790 m (bladbreuk tip) de maximale werpafstand) 
ten opzichte van opslagplaatsen van explosieve stoffen en van stoffen die een risico op 
milieuverontreiniging opleveren. Dit terwijl er in de onmiddellijke omgeving (op 680 m van WT1 en 
506 m van WT2) een varkenshouderij wordt uitgebaat, waar dergelijke gevaarlijke stoffen worden 
opgeslagen (Stekene, Hinnenstraat 10 - kadastraal bekend: STEKENE, 2 AFD, sectie C, perceelnummers 
1834/K en 1838).  

 
In dit bedrijf zijn volgende rubrieken vergund  

 
o  17.3.2.1.1.1.b  

 Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen 
en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram 
GHS02 - Ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 - Gasolie, diesel, lichte 
stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C met een 
gezamenlijke 

o 17.4  
 Opslagplaatsen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, en/of 

verkoopspunten van in bijlage 7 bij titel I van het VLAREM bedoelde gevaarlijke 
stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 
kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5.000 
kg of 5.000 l (EG-richtlijn 67/548/EEG van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing 
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van de wettelijke en bestuursrechterlijke bepalingen inzake de indeling, de 
verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen)56 

 
Gelet op het gegeven dat voornoemde percelen binnen de (in de veiligheidsstudie gehanteerde) 
maximale effectafstand van respectievelijk 739 meter (bladbreuk zwaartepunt) en 790 meter 
(bladbreuk tip) van de windturbines WT1 en WT2 (respectievelijk 680 meter en 506 meter) gelegen 
zijn, kan er bezwaarlijk gesteld worden dat deze turbines zich op een voldoende veilige afstand van 
voornoemde opslagplaatsen zullen bevinden. Bovendien werd er ten onrechte besloten dat er geen 
nadere analyse aangaande de indirecte risico’s diende te worden uitgevoerd. 
 
Voor de veiligheidsstudie wordt voorts gebruik gemaakt van de gemiddelde windsnelheid, terwijl een 
ongunstige veiligheidssituatie zich meestal, of meer dan waarschijnlijk, zal voordoen bij hogere 
windsnelheden. Het vergunningverlenend bestuursorgaan draagt hier een zware 
verantwoordelijkheid, mede omdat de windturbines vlak naast de E34 aan zeer hoge intensiteit zullen 
draaien. Dat een ongeluk sneller gebeurd is dan men denkt, blijkt uit enkele recente gebeurtenissen in 
onze buurlanden. Zo kwam er in januari 2018 een windturbine ten val nadat de storm Carmen de kust 
van Vendée raakte57 en diende in januari 2016 een hele buurt in Nederland ontruimd te worden uit 
vrees voor rondvliegende wieken.58  
 
Er wordt bovendien in de aanvullende veiligheidsstudie enkel ingegaan op het gegeven dat WT3 op 
slechts 128 meter van de E34 gelegen is. Echter, WT2 bevindt zich op 228 meter van dezelfde 
hoofdweg59 en bijgevolg eveneens binnen de (in de veiligheidsstudie gehanteerde) maximale 
effectafstand van 230m in geval van mastbreuk. Het gegeven dat volgens de veiligheidsstudie de 
maximaal berekende werpafstanden bij bladbreuk (nominaal toerental) 313 m en (overtoeren) 790 m 
bedragen, wordt in het geheel niet in acht genomen met betrekking tot de risico-impact op de 
nabijgelegen hoofdweg.  
 
Ook het gegeven dat er zich binnen de effectenafstand in geval van bladbreuk bij overtoeren heel wat 
woningen en bedrijven bevinden, wordt tevens niet opgenomen in de bespreking wat betreft de 
criteria voor het plaatsgebonden mensrisico in de Basis Veiligheidsstudie.  
 
Voorts dient opgemerkt te worden dat de veiligheidsstudie geen rekening lijkt te houden met de 
afstand tussen de verschillende windturbines bij de beoordeling van de veiligheid. In strijd met de 
veiligheidsnormen worden de turbines op een beperktere afstand dan voorgeschreven van elkaar 
opgesteld. De minimale afstand bedraagt vijfmaal de rotordiameter (in casu 810 m).60 De afstand 
tussen de gevraagde windturbines bedraagt overeenkomstig de Lambertcoördinaten echter slechts 
610 m tussen WT 1 en W2, en tussen WT2 en WT3 wordt de minimaal voorgeschreven afstand slechts 
heel nipt gerespecteerd. Niet alleen staan WT 1 en WT2 aldus binnen elkaars effectenafstand in geval 
van bladbreuk, de afstand tussen de turbines is te klein om een optimale veiligheid te garanderen. 
 
Tot slot wordt er ook aan voorbijgegaan dat er een fiets- en wandelroute gelegen is ten oosten van 
WT1 en de projectzone elk weekend bezocht wordt door diverse wandel- en fietsverenigingen, ruiters, 
mountainbikers en omwonenden.  
 

                                                           
56 Zie https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/d8ada914-3eef-4190-9adb-
a7f22c7f9c4d/PR2243-def.pdf  
57 Bron Ouest France: https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/challans-85300/en-images-tempete-
carmen-une-eolienne-de-bouin-s-est-ecrasee-au-sol-5480065  
58 Bron Newsmonkey : http://newsmonkey.be/article/62369  
59 Landschapstudie Windturbineproject Baggaart-Stekene, p. 3. 
60 De Standaard, Hoe ver moeten windmolens van elkaar staan?, 8 december 2014. 

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/d8ada914-3eef-4190-9adb-a7f22c7f9c4d/PR2243-def.pdf
https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/d8ada914-3eef-4190-9adb-a7f22c7f9c4d/PR2243-def.pdf
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/challans-85300/en-images-tempete-carmen-une-eolienne-de-bouin-s-est-ecrasee-au-sol-5480065
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/challans-85300/en-images-tempete-carmen-une-eolienne-de-bouin-s-est-ecrasee-au-sol-5480065
http://newsmonkey.be/article/62369
https://www.standaard.be/cnt/dmf20141207_01416941?&articlehash=p3N7eiUlCesMY5vwTwJHomdbuDGF5WFdkJa7ph4fKfg7ybIVZlRTm4VQzf2MVsTy%2BYE7JTrYoM0Hcrgqe2Huq7paYGMkIuNU%2F5NtY8dMLI5bls8LRVeR7F0CHmw1c%2BwGQOEF6sB0yXMQtkoXvl88kil2ayTetIk%2FavL4IcB1JKMrirQ1CAsISMkg%2Fv2RkAowyn9gqu1KG7jJkHvsfPETPa84%2BkdsVXovvvEzNYm91f1%2BnFr6H36SIDnAkPyTBe5CfkLr%2BNTmsl9eraxDX%2FvYEQRnoRSWj75ReZsW8WP8cw%2BYkGNOquLX7UqoC%2BciSx43aG5l71DGI5XvDRqYOYO%2BSQ%3D%3D
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E. Visuele hinder 

 
Er is door de wetgeving of rechtspraak geen specifieke afstand bepaald waarop al dan niet sprake kan 
zijn van visuele hinder, precies omdat deze hinder zeer afhankelijk is van de betrokken locatie waarin 
de turbines worden ingeplant. De beoordeling van het bestaan van bovenmatige visuele hinder dient 
dan ook steeds in concreto door de betrokken vergunningverlenende overheid te gebeuren. 
 

Wij wensen vooreerst te herhalen en te benadrukken dat wanneer de aanvragers stellen dat de 
uitzichten van de direct omwonenden niet geschaad worden, en dat enkel voor de gebruikers van de 
snelweg de turbines echt opvallen in het landschap, zij hierbij enkele pertinente vaststellingen uit de 
landschapsstudie miskennen/negeren (zie voor een uitgebreide toelichting punt III. B. en V, C.1.2 van 
onderhavig bezwaarschrift).  
 
Wij wensen erop te wijzen dat de windturbines voor de bewoners rondom de projectzone dagelijks 
zichtbaar zullen zijn, wat overigens ook expliciet erkend wordt in de landschapsstudie toegevoegd 
door de aanvragers (p. 30) .Meerdere bewoners binnen de projectzone zullen vanuit hun woning en 
vanuit de tuin uitkijken op de achterliggende turbines. Ter illustratie verwijzen wij naar onderstaande 
visualisatie, waarbij dit aan de hand van 3 voorbeelden wordt toegelicht: 
 
 

 
 
Hieruit blijkt vooreerst dat de bewoner in de Bergstraat 31 (punt 4) vanaf de achterkant van zijn woning 
en in zijn tuin zicht zal hebben op de achterliggende turbines. 
 
De huizen gelokaliseerd in de Vennestraat 1 (punt 5) en de Arendstraat 5 (punt 6) staan haaks ten 
opzichte van de weg, waardoor er een rechtstreeks zicht zal zijn op de achterliggende turbines vanuit 
de tuin, maar ook rechtstreeks vanuit de woon- en leefruimtes. Uit bovenstaande voorbeelden blijkt 
dan ook onmiskenbaar dat de er voor de omliggende woningen bovenmatige visuele hinder zal 
ontstaan. 
 
In de landschapsstudie worden de vaststellingen aangaande de visuele impact en de 
landschapsbeleving in hoofdzaak gerelativeerd door te stellen dat de afschermende werking van de 
aanwezige vegetatie ervoor zal zorgen dat de windturbines minder waarneembaar zijn. Hierbij dient 
echter opgemerkt te worden dat de groene buffers in agrarisch gebied enkel volgroeid zijn in de 
warmere maanden. Van een beperking van de visuele waarneembaarheid in de winter is dan ook 
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geen sprake. Dit blijkt overigens ook uit de toelichting bij figuur 6-2 waarin gesteld wordt: “In de  winter 
maanden zullen de turbines  zichtbaar der  zijn  door de kale bomen. Het halfopen landschap speelt hier  
een zeer belangrijke rol in het  opbreken van het landschap.” Een opmerking die evengoed opgaat voor 
de visualisaties weergegeven door middel van de figuren 6-3, 6-4, en 6-6. Hierbij dient benadrukt te 
worden dat vrijwaring van de landschappelijke kwaliteiten van het landschap te allen tijde 
gegarandeerd moet worden, niet enkel gedurende bepaalde seizoenen. Het gegeven dat de visuele 
impact aldus mogelijks enkel in de zomermaanden geremedieerd zou kunnen worden door de 
aanwezige vegetatie, en er dus in de winter wel sprake zal zijn van een aantasting van het open 
karakter van het gebied, waardoor de landschapsbeleving op fundamentele wijze zal worden 
aangetast op zowel micro-,  meso- als macroniveau, volstaat om vast te stellen de schoonheidswaarde 
van het landschap niet gevrijwaard wordt, dat de ruimtelijke impact geenszins beperkt is tot een 
aanvaardbaar niveau, én dat de windturbines dan ook niet inpasbaar zijn in het bestaande landschap. 

 
Er wordt verder in de landschapsstudie volledig voorbijgegaan aan het feit dat de E34 voor de 
omwonenden ten zuiden van de autosnelweg in de periode begin mei – eind september visueel 
afgeschermd wordt door de maïs die er op de omliggende percelen gekweekt wordt (zie punt XI van 
onderhavig bezwaarschrift). Het plaatsen van de drie windturbines zou bijgevolg zeker voor de 
bewoners ten zuiden van de E34 een significante negatieve invloed op het landschap hebben, in het 
bijzonder een storende visuele vervuiling. 
 
Door de inplanting van de windturbines krijgt de onmiddellijke omgeving bovendien een industriële 
beleving, waardoor bijkomend waardeverminderingen van de omliggende woningen te vrezen zijn. De 
visuele pollutie is niet beperkt tot het feit dat er verticale mastodonten worden opgetrokken in een 
landelijk en bosrijk landschap, maar vloeit ook voort uit de exploitatie van de windturbines zelf. De 
permanente rotatie van een windturbines trekt immers bijkomende aandacht en zal als dynamische 
activiteit een hogere graad van overlast veroorzaakt. Deze zogenaamde ‘horizonschade’ heeft een 
impact op de waarde van de woningen met uitzicht op de windturbines.  
 
Dit wordt bevestigd door de Vastgoedindex van de KU Leuven en het vastgoedbedrijf ERA Belgium.61 
Hieruit blijkt dat huizen binnen een afstand van 3 kilometer van een windturbine minder waard zijn 
dan een vergelijkbaar huis dat niet in de buurt van een windmolen ligt:"Woningen binnen een straal 
van 500 meter zijn 3,5 procent minder waard. Tot 2 kilometer is dat 2,66 procent " Op een huis met 
een waarde van € 300.000 komt dit neer op een verschil van € 7980 à 9000! 
 
De Raad van State aanvaardt in de regel dat belangrijke visuele hinder een moeilijk te herstellen ernstig 
nadeel uitmaakt62. In dit opzicht wensen wij te benadrukken dat de visuele pollutie niet ongedaan 
gemaakt kan worden door enige beperkende maatregel, nu de tiphoogte van de wieken van de molen 
een hoogte bereiken van 230 meter en de ashoogte zich op 140 à 155 meter bevindt. 
 

VII. STEKENE KLIMAATLAND 
 
Wij wensen er tot slot op te wijzen dat het gegeven dat de gemeente Stekene niet de ideale locatie 
vormt voor het inplanten van windturbines, geenszins betekent dat de gemeente geen werk kan 
maken van hernieuwbare energie. Zo is het perfect mogelijk dat de gemeente haar bijdrage levert bij 
het halen van de klimaatdoelstellingen door bijvoorbeeld op meerdere locaties in Stekene (o.a. des 

                                                           
61 Bron: De Tijd https://www.tijd.be/netto/vastgoed/Huis-vlak-bij-windmolen-3-5-procent-minder-
waard/9973504?ckc=1&ts=1519127606  
62 R.v.St., nr. 76.973, 18 november 1988 en nr. 77.360, 3 december 1998, T.Gem. 2000, blz. 100 en blz. 103; 
R.v.St., nr. 99.794, 15 oktober 2001. 

https://www.tijd.be/netto/vastgoed/Huis-vlak-bij-windmolen-3-5-procent-minder-waard/9973504?ckc=1&ts=1519127606
https://www.tijd.be/netto/vastgoed/Huis-vlak-bij-windmolen-3-5-procent-minder-waard/9973504?ckc=1&ts=1519127606
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sporthal, de diverse scholen,  de bibliotheek, het rusthuis …) zonnepanelen te plaatsen en niet alleen 
de burgers, maar ook bedrijven en verenigingen hierin betrekt en de mogelijkheid biedt om op 
verschillende manieren te participeren in dit project.  
 
Een dergelijk project zou overigens veel beter aansluiten bij de bevindingen in het rapport ‘Stekene 
Klimaatland- Rapport Stekene - Bijlage gezamenlijk klimaatplan Waasland’. Uit dit rapport blijkt 
immers dat het grootste potentieel om eigen energie op te wekken in Stekene te halen is uit 
zonnepanelen op bestaande daken (in totaal 45.248 MWh/jaar).  
 

VIII. BESLUIT 
 
Wij zijn van mening dat het duurzaam opwekken van energie aan te moedigen is, maar dat installaties 
zoals windturbines dienen gelokaliseerd te worden op plaatsen waar de omwonenden er geen enkele 
hinder van ondervinden en er geen negatieve effecten zijn voor de lokale flora en fauna. In die optiek 
tonen bovenstaande vaststellingen dat het project hier niet aan voldoet en dat de inplanting van de 
windturbines in deze zone substantiële hinder zal veroorzaken. De lusten van dit project zijn ten bate 
van de projectontwikkelaars, de lasten worden doorgeschoven naar de onmiddellijke omgeving. 
 
Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat : 
 

1. het voorliggend windproject Baggaart-Stekene zich in een gebied bevindt dat door de 
provincie Oost-Vlaanderen in het ‘Addendum PRS – Provinciaal beleidskader windturbines’ 
aangeduid wordt als een landschappelijke rustzone, waar zeer omzichtig moet worden 
omgesprongen met de inplanting van grootschalige windturbines omwille van de 
landschappelijke waarde van dit gebied en de ruimtelijke kwetsbaarheid van het gebied; 
 

2. de projectzone behoort tot een gaaf historisch landschap in de zin van de Landschapslezing 
Energielandschap 2050 Waasland, en dus tot een zone die binnen de ruimtelijke energievisie 
beschermd en versterkt dient te worden; 
 

3. er niet voldaan is aan de voorwaarden die moeten vervuld worden opdat de gevraagde 
omgevingsvergunning afgeleverd kan worden op grond van de uitzonderingsbepaling vervat 
in  artikel 4.4.9, § 1 VCRO; 
 

4. er onvoldoende onderzoek werd gevoerd naar de impact van het project op 
waterhuishouding in het algemeen, en op de kwaliteit en de stand van het grondwater in het 
bijzonder; 
 

5. het aangevraagde project niet landschappelijk dan wel functioneel inpasbaar is op de 
betrokken locatie en door de onverenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening niet kan 
vergund worden; 
 

6. de hinderaspecten met betrekking tot veiligheid, geluid, slagschaduw, wateroverlast en de 
impact op de natuurlijke omgeving onvoldoende in concreto werden onderzocht;  
 

7. er op basis van de voorliggende studies niet afdoende is aangetoond dat de milieunormen 
met voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag in werkelijkheid gerespecteerd zullen 
worden. 
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Na opsomming van al onze bezwaren willen wij het College van Burgemeester en Schepenen vragen 
om de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Fortech BVBA en Engie Electrabel NV voor 
het plaatsen van drie windturbines langs de E34 negatief te adviseren. Ook vragen wij de Bestendige 
Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen om deze aanvraag voor een omgevingsvergunning niet 
goed te keuren. 

IX. FOTO’S 
 
Volgende foto’s zijn respectievelijk genomen in de Hinnenstraat, de Kapellestraat, de Vennestraat en 
de Bergstaat en tonen aan dat de E34 visueel afgeschermd wordt door de aanwezige begroeiing of 
door suikermaïs die er in de omgeving gekweekt wordt: 
 

 
Hinnenstraat 
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Kapellestraat  
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Vennestraat 1 
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Bergstraat  
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X. HANDTEKENINGEN 
 


