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1. Inleiding
Het te beoordelen project situeert zich in en naast de bedrijvenzone op een afstand van ongeveer 100 m
ten noorden van het Albertkanaal, en ruim 460 m ten noorden van de autosnelweg E313, op het
grondgebied van de gemeente Zandhoven, deelgemeente Viersel.
Het dossier heeft betrekking op de bouw en exploitatie van een windturbinepark van 2 windturbines met
een nominaal vermogen van 2,3 MW elk, gelegen in de gemeente Zandhoven (Viersel), langs en ten
noorden van het Albertkanaal. De aanvraag bevat de volgende studies die volgens de ons beschikbare
gegevens formeel volgens de regels der kunst en de huidige stand der techniek en wetenschap werden
uitgevoerd: slagschaduwstudie, geluidsstudie, veiligheidsstudie, landschapsstudie en een natuurstudie.
Eventuele inhoudelijke bemerkingen worden weergegeven bij de bespreking van de thema’s.
In de beoordeling worden de relevante wetteksten uit Vlarem II en de relevante voorschriften uit de
omzendbrief RO/2014/02 overgenomen. De uit de beschikbare studies overgenomen tekstdelen en
beoordelingen worden in het blauw gemarkeerd.

2. Beoordeling
De omgevingsvergunningsaanvraag werd beoordeeld in functie van de van toepassing zijnde vereisten
zoals omschreven in de omzendbrief RO/2014/02, Vlarem II en andere regelgeving.

2.1.Lokalisatienota volgens omzendbrief RO/2014/02
De locatiekeuze moet op basis van de verder beschreven afwegingselementen worden gemotiveerd en
moeten worden onderbouwd in een lokalisatienota die bij de advies- en vergunningsaanvraag gevoegd is,
waarin bijkomend de volgende effectgroepen beschreven moeten worden als dat van toepassing is.

2.1.1. Ruimtelijk: bundeling/optimalisatie
De locatiekeuze voor windturbines en windturbineparken moet passen in de samenhangende visie op de
gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
worden afwegingselementen vermeld op basis waarvan een toetsing van de locatie voor de windturbines
of windturbineparken aan de visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling kan plaatsvinden:
-

het project sluit aan bij de schaal en de opbouw van het landschap in kwestie;
de omvang van het project tast de structuur en de essentiële functies van de randstedelijke
gebieden of het buitengebied niet aan.

De beoordeling van het windturbineproject treedt de conclusie uit landschapsstudie bij, namelijk:
“De windturbines zullen in het landschap aanwezig zijn als antropogene puntelementen.
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In het bestaande landschap zijn reeds een aantal dominante antropogene landschapsbepalende elementen
aanwezig, namelijk het Albertkanaal, de E313, hoogspanningsmasten en een bedrijventerrein. Het
natuurlijke uitzicht van het landschap is hierdoor reeds grotendeels tenietgedaan.
Op meso- en macroniveau worden de windturbines toegevoegd aan een omgeving die reeds sterk
antropogeen beïnvloed is. De invloed van de twee te vergunnen windturbines op het landschapsbeeld zal
hierdoor eerder gering zijn, omdat ze geïntegreerd worden in een bestaande reeds sterk antropogeen
beïnvloede zone.”
Uit de lokalisatienota kan afgeleid worden dat ruimschoots stilgestaan werd bij deze problematiek. Er kan
besloten worden dat dit volgens de voorschriften van de omzendbrief RO/2014/02 voldoende werd
besproken en beoordeeld.

2.1.2. Grondgebruik
De funderingssokkel bedraagt meestal 100 à 300 m² afhankelijk van de grootte van de turbine. Het is de
bedoeling zo veel mogelijk bestaande wegen en paden te gebruiken, zowel voor de aanvoer van materiaal
als voor onderhoud.
Uit de lokalisatienota kan afgeleid worden dat ruimschoots stilgestaan werd bij deze problematiek. Er kan
besloten worden dat dit volgens de voorschriften van de omzendbrief RO/2014/02 voldoende werd
besproken en beoordeeld.

2.1.3. Wonen
In de lokalisatienota die voldoende aandacht besteed te worden aan de bewoonde, vergunde of vergund
geachte gebouwen in de omgeving. Hierop dient de mogelijke impact op het wooncomfort worden
toegelicht in de lokalisatienota.
De lokalisatienota bevat een geluidstudie, een bijlage met fotomontage, een landschapsanalyse en een
slagschaduwstudie waardoor de hinder naar omwonenden volgens de voorschriften van de omzendbrief
RO/2014/02 voldoende kan worden beoordeeld.

2.1.4. Landbouw
De mogelijke effecten van de oprichting van windturbines op efficiënt bodemgebruik of de eventuele
verstoring van de uitbatingsmogelijkheden moeten in de lokalisatienota beschreven en geëvalueerd
worden.
De lokalisatienota bevat een analyse waardoor de hinder in functie van landbouwactiviteiten volgens de
voorschriften van de omzendbrief RO/2014/02 voldoende kan worden beoordeeld.

2.1.5. Bedrijventerrein
Bedrijventerreinen bieden door hun schaal en hun functie een groot potentieel voor de oprichting van
grootschalige windturbines. In een aantal gevallen is er dan ook een directe relatie tussen de
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geproduceerde energie en de afname ervan voor het bedrijventerrein. De mogelijke effecten van de
oprichting van windturbines op efficiënt bodemgebruik, de optimale ontsluitingsinfrastructuur of de
eventuele verstoring van de uitbating(smogelijkheden) moeten in de lokalisatienota beschreven en
geëvalueerd te worden.
Het voorgestelde project is niet gelegen in een bestaande industriezone. Eén turbine is volgens het
gewestplan wel gelegen in een zone voor milieubelastende industrie. In de toekomst is het volgens de
gemeente Zandhoven wenselijk om deze zone om te zetten naar een zone voor ambachtelijke en KMObedrijven.
De lokalisatienota bevat een analyse waardoor de hinder in functie van industriële activiteiten volgens de
voorschriften van de omzendbrief RO/2014/02 voldoende kan worden beoordeeld.

2.1.6. Zeehavengebieden
De lokalisatienota dient nagegaan te worden of het voorgestelde project gelegen is in een
zeehavengebied.
Er kan besloten worden dat het project geen deel uitmaakt van of gelegen is nabij een zeehavengebied en
er geen bijgevolg geen relevante effecten of interacties kunnen optreden.
De lokalisatienota bevat een analyse waardoor de hinder in functie van zeehavengebieden volgens de
voorschriften van de omzendbrief RO/2014/02 voldoende kan worden beoordeeld.

2.1.7. Sport/recreatie
De verenigbaarheid moet in de lokalisatienota getoetst worden rekening houdend met de aansluitende
bestemmingsgebieden en met het type recreatiegebied qua huidig gebruik of geplande invulling
(provinciaal/gemeentelijk beleid).
Ten zuidenoosten van de locatie van WT02 bevindt zich een camping (400 m) in een volgens het
gewestplan als gebied voor dagrecreatie ingekleurde zone. Deze camping ondervindt geen hinder van
slagschaduw en valt buiten de geluidscontouren van het project.
De lokalisatie bevat een analyse waardoor de hinder in functie van sport en recreatie volgens de
voorschriften van de omzendbrief RO/2014/02 voldoende kan worden beoordeeld.

2.1.8. Landschap
Het effect van windturbines in een landelijke omgeving kan groter zijn dan in een verstedelijkte omgeving.
In een landelijke omgeving wordt het turbinepark eerder als contrasterend gekarakteriseerd. De
windturbines werken er schaalverkleinend, vergroten de meetbaarheid van het landschap en tasten de
weidsheid en openheid aan. Het contrasterende aspect van een turbinepark in een open en landelijke
omgeving zonder hoge actuele landschapswaarden kan een nieuw landschap opleveren. De mate waarin
die effecten optreden moet verduidelijkt worden. Bij verschillende initiatieven houdt dat uiteraard een
afstemming in, ook gemeentegrensoverschrijdend.
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De lokalisatie bevat een studie over het landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie en een analyse
waarin de afwegingselementen zoals vermeld in de omzendbrief worden besproken en beoordeeld. De
invloed van het project werd beoordeeld op zowel micro, meso- en macroschaal. Zoals in 2.1.1 reeds werd
aangehaald, blijkt uit de analyse dat de invloed van het voorgestelde windturbineproject op een sterk
antropogeen beïnvloede zone als eerder gering kan worden beoordeeld.
Er kan dus besloten worden dat in de lokalisatienota en de bijhorende landschapsstudie de mogelijke
effecten van het voorgestelde project in functie van het landschap volgens de voorschriften van de
omzendbrief RO/2014/02 voldoende zijn beschreven en beoordeeld.

2.1.9. Geluid
De windturbines die in de indelingslijst van titel II van het VLAREM als hinderlijke inrichtingen zijn
aangeduid, moeten voldoen aan de algemene en sectorale voorwaarden op het vlak van geluid
opgenomen in titel II van het VLAREM. In de lokalisatienota, die bij de vergunningsaanvraag voor de
voormelde inrichtingen gevoegd is, moet het aspect geluidsimpact verduidelijkt worden aan de hand van
een geluidsstudie, uitgevoerd volgens de randvoorwaarden, vermeld in titel II van het VLAREM.
In het kader voor het voorgestelde project werd een geluidsstudie opgemaakt. Hiervoor werd gebaseerd
op geluidsmetingen en beschikbare informatie omtrent de voorgestelde turbines. In de studie worden de
potentiële geluidseffecten voor 20 beoordelingspunten berekend en beoordeeld. De punten situeren zich
ter hoogte van de aanwezige huizen/bedrijven in de nabijheid van het project, allen op een afstand van
minder dan 500 van een turbine. Gezien er zich geen woningen/bedrijven bevinden ten noorden van het
projectgebied, zijn deze punten ten westen, zuiden en ten oosten van het projectgebied gelegen (zie figuur
1).
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Figuur 1: Geluidskaart

Bij de beoordeling werd uitgegaan van een specifiek brongeluid van 102 dB(A) per turbine (Enercon E82E2 TES). Na de bepaling van de invloed van de windturbines kan geconcludeerd worden dat er voor geen
enkel beoordelingspunt een overschrijding van de richtwaarde (zowel overdag als ’s nachts) kan worden
vastgesteld. Er dienen bijgevolg geen milderende maatregelen te worden uitgewerkt.
De lokalisatie bevat een geluidsstudie en een uitgebreide analyse van de mogelijke geluidseffecten naar
de omgeving. De potentiële geluidseffecten kunnen beschouwd worden als volgens de voorschriften van
de omzendbrief RO/2014/02 voldoende te zijn beschreven en beoordeeld.

2.1.10.

Slagschaduw

De windturbines die in de indelingslijst van titel II van het VLAREM als hinderlijke inrichtingen zijn
aangeduid, moeten voldoen aan de algemene en sectorale voorwaarden op het vlak van slagschaduw,
opgenomen in titel II van het VLAREM. In de lokalisatienota, die bij de vergunningsaanvraag voor de
voormelde inrichtingen gevoegd is, moet het aspect slagschaduw verduidelijkt worden aan de hand van
een slagschaduwstudie, uitgevoerd volgens de randvoorwaarden, vermeld in titel II van het VLAREM
In het kader van het voorgestelde project werd in een slagschaduwstudie en een analyse in de
lokalisatienota de impact van slagschaduw bepaald en beoordeeld. Bij de bepaling werd uitgegaan van
een turbine met een tiphoogte van 149,4 m en een rotordiameter van 82 m. Rondom de voorgestelde
turbinelocaties werden 30 slagschaduwgevoelige objecten geselecteerd waarop de theoretische impact
van slagschaduw wordt bepaald. De objecten, sommige zijn representatief voor een groep woningen, zijn
gelegen binnen de contour van 4-uur slagschaduw per jaar. Voor 23 van de geselecteerde objecten
bedraagt het aantal slagschaduwuren meer dan 8 uur per jaar. Hiervan zijn er 18 objecten met een
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jaarlijkse slagschaduwduur tussen de 8 en de 16 uren en 5 objecten met een jaarlijkse slagschaduwduur
tussen de 16 en de 32 uren (zie figuur 2).

Figuur 2: slagschaduwkaart

Het aantal minuten slagschaduw per dag is gelimiteerd op 30. Van de 30 objecten zijn er 26 objecten die
volgens de berekening meer dan 30 minuten per dag hinder van slagschaduw kunnen ondervinden. Van
de 26 objecten zijn er 19 objecten met maximaal een uur, 5 objecten met maximaal 1 uur en 30 minuten
en 1 object met maximaal 2 uur potentiële hinder per dag. Uit de analyse blijkt het vooral de woningen
het dichtst bij de turbines te zijn die de grootste potentiële hinder kunnen ondervinden. Uit de
slagschaduw blijkt wel dat de theoretische hinder door de aanwezigheid van bomen en andere objecten
in realiteit sterk lager zal zijn.
Uit een meer diepgaande analyse blijkt dat 6 receptoren een reëel te verwachten invloed kunnen hebben
van slagschaduw (zie figuur 3).

20170710

P.7

Figuur 3 ligging receptoren met reëel te verwachten invloed van slagschaduw

De turbines worden standaard uitgerust met een automatische stilstandmodule. Voor de objecten waar
effectieve slagschaduwhinder verwacht wordt, zal van de stilstandmodule gebruik gemaakt worden
waardoor voldaan wordt aan de voorwaarden met betrekking tot het vermijden van hinder ten gevolge
van slagschaduw.
In functie van de bezwaren kunnen, voor de objecten waarvan de reële hinder niet vaststaat, eventuele
milderende maatregelen worden genomen, zoals het aanbrengen van aangepaste zonnewering,
bijkomende beplanting, etc. Indien deze maatregelen niet voldoende blijken, zal ook hier gebruik gemaakt
moeten worden van de stilstandmodule.
De lokalisatie bevat een slagschaduwstudie en een uitgebreide analyse van de mogelijke
slagschaduweffecten en milderende maatregelen naar de omgeving. De potentiële slagschaduweffecten
en milderende maatregelen kunnen beschouwd worden als volgens de voorschriften van de omzendbrief
RO/2014/02 en Vlarem II voldoende te zijn beschreven en beoordeeld.

2.1.11.

Veiligheid

De windturbines die in de indelingslijst van titel II van het VLAREM als hinderlijke inrichtingen zijn
aangeduid, moeten voldoen aan de algemene en sectorale voorwaarden op het vlak van veiligheid,
opgenomen in titel II van het VLAREM. Bij de milieuvergunningsaanvraag moet in dat geval ook een
veiligheidsstudie gevoegd worden die uitgevoerd is volgens de randvoorwaarden, vermeld in titel II van
het VLAREM.
In de lokalisatienota, die bij de vergunningsaanvraag voor de voormelde inrichtingen gevoegd is, moet het
aspect veiligheid verduidelijkt worden aan de hand van de randvoorwaarden, vermeld in titel II van het
VLAREM.
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De lokalisatie bevat een veiligheidsstudie en een uitgebreide analyse van de mogelijke effecten op vlak
van veiligheid naar de omgeving. Hierin werd een beoordeling gemaakt van de directe en de indirecte
risico’s.
Indirecte risico’s
Het rapport [TE-GL-ENV-HS-RPT-5229001-060v1.1, verder weergegeven als rapport], geeft in de inleiding
aan dat het specifiek enkel ingaat op de indirecte risico's van de windturbines en meer bepaald inzake de
mogelijke vrijzetting van gevaarlijke producten in nabije installaties omwille van een impact van de
windturbine op die installaties met gevaarlijke producten. Uit de inventarisatie van de omgeving in het
rapport komt naar voor dat de enige gevaarlijke producten deze in de nabije ondergrondse pijpleiding
voor waterstof zijn.
Het feit dat in het rapport voor de inventaris van de nabije installaties met gevaarlijke producten de
actuele situatie van de omgeving in beeld wordt gebracht, impliceert meer bepaald voor WT01 dat voor
het betrokken industriegebied waarin deze windturbine gesitueerd is, met een nog grotendeels
onbebouwd terrein wordt rekening gehouden. Opgemerkt dient te worden dat de inplanting van WT01
dan beperkingen kan opleggen inzake mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het industriegebied nabij
deze windturbine. Vanuit het oogpunt van de indirecte risico's verbonden aan de windturbines gaat het
dan om mogelijke beperkingen inzake toekomstige installaties met gevaarlijke producten.
In rapport wordt gesteld dat:
Met betrekking tot de geselecteerde installaties kan gesteld worden, dat de plaatsing van een
windturbine in geen geval het extern risico beduidend mag verhogen. In het kader van onderhavig
dossier wordt aangenomen dat een bijdrage van maximaal 10% aan de faalfrequentie van een
installatie met Seveso-stoffen als niet significant kan beschouwd worden en dusdanig als
aanvaardbaar wordt geacht. Dit is in overeenstemming met de methodiek die in (VEA, 2007)
gehanteerd wordt.
Specifiek voor ondergrondse leidingen wordt uitgegaan van een (indirect) groepsrisico te wijten aan
de domino-scenario’s (zie Bijlage 4).
In dit verband kan worden opgemerkt dat de evaluatie van de bijdrage aan de faalfrequentie van de
leiding omwille van de windturbine (en of die al dan niet groter of kleiner is dan 10%) niet werd bepaald
in het rapport. De evaluatie betreft enkel het (indirect) groepsrisico. Het is niet bekend of dit dan past
binnen het 'expertenoverleg' waarvan sprake in bijlage 4 en waarop wordt gesteund in het rapport.
Uit de evaluatie komt naar voor dat het niet is uit te sluiten dat de windturbines impact kunnen hebben
op de nabij gelegen ondergrondse waterstofleiding, en er in die zin een bijkomend risico is verbonden
aan deze leiding. Daarom is er een bijkomend onderzoek uitgevoerd inzake het indirect groepsrisico
waarbij gesteund wordt op expertenoverleg zoals in bijlage 4 van het rapport wordt toegelicht. Het
berekende indirecte groepsrisico van de ondergrondse waterstofleiding ten gevolge van het falen van de
geplande windturbines is berekend en wordt weergegeven in het rapport. De betekenis hiervan is in
feite dat dit groepsrisico bijkomend naar voor komt ten gevolge van de windturbine. Indien men het
totale groepsrisico verbonden aan de pijpleiding wenst te kennen (incl. de aanwezigheid van de
windturbine en mogelijke impact hiervan op de leiding), dient het indirect groepsrisico in feite opgeteld
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te worden bij het groepsrisico dat reeds verbonden is aan de leiding met waterstof (generieke faalkans
zonder windturbine). Hoewel het totale groepsrisico niet is opgenomen in het rapport, blijkt dat het
bijkomend (indirect) groepsrisico beperkt blijft tot een maximaal slachtofferaantal < 10 (merk op dat
hierbij voor het nog onbebouwde industrieterrein ter hoogte van WT01 werd rekening gehouden met
een toekomstige aanwezigheid van personen). Bij het aantal slachtoffers minder dan 10 dient er geen
rekening gehouden te worden met het groepsrisico. Vanaf 10 slachtoffers dient wel rekening gehouden
te worden met het groepsrisico. Het bijkomend aantal slachtoffers is voor dit project steeds lager dan 10
personen, de bijdrage van de uitbreiding van het industrieterrein zal aldus geen aanleiding geven tot het
overschrijden van het groepsrisicocriterium. In die zin blijft het besluit in het rapport ten aanzien van het
groepsrisico geldig.
Randbemerking: De opgegeven gewichten onder § 5.4.4. lijken verkeerd weergegeven (36,7 ton in plaats
van 236,7 ton) omdat er een lager gewicht staat indien er sprake is van een bijkomend onderdeel (m.n.
de bovenste sectie van de mast) wat derhalve niet logisch lijkt? Het kan niet zonder meer afgeleid
worden welke waarden effectief werden gebruikt voor het onderzoek en is er een onzekerheid in het
veiligheidsrapport omtrent de bespreking in het kader van de ondergrondse leidingen.
Directe risico’s
Naast de indirecte risico’s zijn er ook potentiële directe risico’s, met name de risico’s die direct tot
slachtoffers leiden door falen van de windturbines. Deze zijn onderverdeeld in plaatsgebonden risico’s en
groepsrisico’s. Hiervoor worden drie risicocontouren bepaald, namelijk de 10-5, 10-6, 10-7.
De contour 10-5 omvat een zone van 41 m rondom de turbines. Deze contour moet in principe binnen de
grens van de inrichting liggen wat bij dit project niet het geval is. Hierdoor dient, in samenwerking met de
eigenaars van de percelen binnen de voornoemde contour, een veiligheidsinformatieplan opgesteld
worden waardoor de overschrijding van de 10-5-contour aanvaardbaar wordt. Deze documenten moeten
als bijlage aan de OVA worden toegevoegd zoals wordt voorgeschreven in het addendum R20.1.6
windturbines. Deze documenten werden niet ter beoordeling overgemaakt.
De contouren 10-6 en 10-7 zijn gelegen op 185 m afstand van de windturbines. Binnen deze afstanden
mogen geen ‘gebieden met woonfunctie’ en kwetsbare locaties (ziekenhuizen, scholen, etc.) gelegen zijn.
Het voorgestelde project voldoet aan deze veiligheidsvoorwaarden.
De potentiële effecten en risico’s op vlak van veiligheid kunnen beschouwd worden als volgens de
voorschriften van de omzendbrief RO/2014/02 en Vlarem II voldoende te zijn beschreven en beoordeeld.

2.1.12.

Natuur

De te verwachten effecten op de fauna, in het bijzonder op vogels en vleermuizen vormen een belangrijk
element in de besluitvorming bij de oprichting van windturbines. Naast de effectieve mogelijke aanvaring
met de windturbines kan verstoring optreden die, afhankelijk van de aard van de verstoring en de mate
van gewenning of van uitwijkmogelijkheid, blijvend kan zijn.
De lokalisatie bevat een natuurstudie en een uitgebreide analyse van de natuur op en rondom het project
en van de mogelijke effecten naar de natuur in de omgeving. Op de beschrijving en de beoordeling van de
slaaptrek en de aanwezige vleermuizen en de potentiële beïnvloeding ten gevolge van de windturbines,
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wordt hieronder dieper op ingegaan. Mits navolging van de voorgestelde maatregelen opgenomen in de
natuurstudie en aangegeven door het Agentschap van Natuur en Bos zijn er op overige fauna en flora geen
effecten te verwachten.
De natuurstudie is gebaseerd op de beschikbare gegevens en literatuur. Er werden geen tellingen met
betrekking tot slaaptrek meeuwen en inventarisaties met betrekking tot aanwezigheid van vleermuizen
uitgevoerd. Hierdoor zijn er in de nota een aantal onzekerheden in de berekening en bespreking aanwezig:
- Slaaptrek:
Het is niet duidelijk in welke mate de turbines kunnen bijdragen tot het aantal
aanvaringslachtoffers en in welke mate de relevantie van dat aantal slachtoffers significant zal zijn.
In beide preadviezen van ANB wordt gevraagd om de gebruikte cijfers te verduidelijken en af te
toetsen aan 1 %- of 5%-grens (afhankelijk van welke bestudeerde vogelsoort/-groep) volgens de
beoordeling zoals beschreven literatuur omtrent de risicoatlas windturbines –
vogels/vleermuizen1. Uit de voorliggende natuurstudie is het niet duidelijk in welke mate reeds
werd tegemoetgekomen aan de gevraagde verduidelijking.
Een gerichte telling van het aantal overvliegende vogels (slaaptrek) kan
o duidelijkheid geven of de slaaptrek effectief over de projectsite plaatsvindt en in welke
mate;
o een meer correcte aanvaringskansberekening en dus ook een duidelijker beeld van de
aanvaringskans per soort/soortgroep (bijvoorbeeld: kokmeeuw/kleine meeuwen).
Een duidelijker beeld kan zorgen voor een gerichter milderende maatregel/post-monitoring.
Indien er geen bijkomende tellingen worden uitgevoerd, kan het opstellen en uitvoeren van een
protocol met daarin een methode voor het opvolgen van het aantal aanvaringsslachtoffers zorgen
dat, indien noodzakelijk, eventuele bijkomende milderende maatregelen kunnen worden
opgesteld en opgevolgd. Hierdoor kan tegemoet gekomen worden aan de bestaande
onzekerheden.
-

Vleermuizen:
Er werden geen inventarisaties uitgevoerd ter hoogte van de projectlocatie en ter hoogte van het
Albertkanaal nabij de projectlocatie. Uit de analyse van de waarnemingen uit de omgeving kan
afgeleid worden dat een aantal vleermuissoorten voorkomen waarvan gekend is dat deze het
slachtoffer kunnen worden van een windturbine door middel van aanvaring. Het is niet duidelijk
welke soorten er ter hoogte van de projectlocatie en in welke mate deze soorten gebruik maken
van de projectlocatie.
Ten gevolge van de ongekende lokale situatie wordt in het advies van ANB, om
aanvaringslachtoffers te vermijden, de meest strikte te nemen milderende maatregel opgesteld.
Deze luidt als volgt:
De turbines moeten voorzien worden van een stillegmodule die zorgt dat de turbines stilvallen bij
volgende omstandigheden:
o tussen begin april en eind oktober;
o bij windsnelheden lager dan 6 m/s;
o bij temperaturen hoger dan 10°C, tijdens de trekperiode (najaar: begin september tot 15
oktober) al bij 6°C;
o wanneer er geen neerslag valt.

1

Everaert J. ( 2015) . Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor risicoanalyse en monitoring. Rapporten
van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.6498022). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
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De potentiële effecten op fauna en flora kunnen, behoudens de detailaanvulling bij de
slachtofferberekening van vogels, beschouwd worden als voldoende te zijn beschreven en beoordeeld.
Het opnemen van de uitgebreide stilstandmaatregel om vleermuisslachtoffers te vermijden, zorgt voor
het vermijden van significante slachtofferaantallen bij vleermuizen.
Een verdere finetuning kan aanleiding geven tot enerzijds het scheppen van een duidelijker beeld van de
slaaptrekbewegingen en aantallen overtrekken meeuwen. Hierdoor is er, indien er een significant aantal
slachtoffers kunnen vallen, een gerichtere postmonitoring (opgenomen in een protocol) mogelijk.
Anderzijds kan er, indien een duidelijker beeld van de lokale vleermuissoorten bekomen wordt, een
minder uitgebreide milderende maatregel wat betreft vleermuizen worden overwogen.

2.1.13.

MER-plicht

Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van
projecten onderworpen aan milieueffectrapportage bepaalt in bijlage II de categorieën van projecten die
overeenkomstig artikel 4.3.2, § 2 en § 3, van het decreet aan de project-m.e.r. worden onderworpen, maar
waarvoor de initiatiefnemer een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan indienen.
Windturbineprojecten die niet onder bijlage II vallen, vallen onder bijlage III van het project-m.e.r.-besluit.
Daarvoor moet de initiatiefnemer een project-m.e.r.-screeningsnota (PrMS) opstellen. Dat is een
document waarin voor een project wordt aangegeven of het aanzienlijke milieueffecten op mens en milieu
kan veroorzaken. Die PrMS moet bij de vergunningsaanvraag gevoegd worden.
Het voorgestelde project valt onder de toepassing van de onder Bijlage III van het MER-besluit van 2004
(‘Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van
projecten onderworpen aan milieueffectrapportage) genoemde categorieën van projecten.
De MER-screening werd toegevoegd aan het aanvraagdossier en de relevante effecten en potentiële
invloeden worden uitgebreid besproken in de lokalisatienota. Er dient geen MER te worden opgesteld.
De analyse in functie van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 kan beschouwd
worden als formeel voldoende te zijn beschreven en beoordeeld.

2.1.14.

Luchtvaart

De mogelijke impact op militaire en burgerluchtvaart moet worden nagegaan, niet alleen in de nabijheid
van luchthavens, maar ook de invloed op bijvoorbeeld radarinstallaties.
De lokalisatienota bevat een analyse van de mogelijke interacties met vliegvelden en radars. Er worden,
gezien de afstanden tot vliegvelden en radars, geen interacties verwacht.
De potentiële effecten kunnen beschouwd worden als volgens de voorschriften van de omzendbrief
RO/2014/02 voldoende te zijn beschreven en beoordeeld.

2.1.15.
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In de lokalisatienota moet aangegeven worden hoe het project de betreffende projectzone maximaal
benut of hoe het project bijdraagt aan een mogelijke maximale invulling van de betreffende projectzone.
Daarbij wordt rekening gehouden met de ruimtelijke en landschappelijke mogelijkheden, met de
windtechnische mogelijkheden en de beperkingen om te voldoen aan de milieuvoorwaarden en andere
randvoorwaarden. Daarbij worden de cumulatieve effecten voor de windturbines in de hele zone
beschouwd. Er moet ook aangegeven worden hoe de contouren van de voorgestelde projectzone zijn
bepaald.
De lokalisatienota bevat een analyse van de maximalisatie van energetische producten, onder meer in
functie van ruimtelijke en landschappelijke mogelijkheden.
De energetische productie kan beschouwd worden als volgens de voorschriften van de omzendbrief
RO/2014/02 voldoende te zijn beschreven en beoordeeld.

2.1.16.

Lokaal draagvlak

De lokalisatienota moet omschrijven op welke wijze de aanvrager in de aanloop naar de
vergunningsaanvraag gecommuniceerd heeft met de lokale betrokken partijen en op welke wijze verder
gecommuniceerd zal worden tijdens en na de realisatie van het project. Daarbij kan worden vermeld welke
informatiesessies georganiseerd zijn, en ook op welke manier lokale besturen en omwonenden betrokken
worden bij de realisatie van het project.
De lokalisatienota bevat een beschrijving van de genomen stappen tot het creëren van een lokaal
draagvlak.
De creatie van een lokaal draagvlak kan beschouwd worden als volgens de voorschriften van de
omzendbrief RO/2014/02 voldoende te zijn beschreven.

2.2.Vlarem II sectorale voorwaarden: Afdeling 5.20.6. Installaties voor het
opwekken van elektriciteit door middel van windenergie
Windturbines zijn inrichtingen die ingedeeld worden onder rubriek 20.1.6 van de indelingslijst in bijlage 1
van Vlarem II. In Vlarem II zijn een aantal sectorale voorwaarden opgenomen. Hieronder wordt een
aftoetsing gemaakt de opgenomen aspecten waaraan een windturbine dient te voldoen.

2.2.1. Subafdeling 5.20.6.1. Toepassingsgebied
Art. 5.20.6.1.1.
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Deze afdeling is van toepassing op de inrichtingen, vermeld in rubriek 20.1.6 van de indelingslijst.
De bepalingen uit hoofdstuk 4.5 en de bijlage 4.5.1 [...] zijn niet van toepassing met uitzondering van
afdeling 4.5.1 en 4.5.6, tenzij expliciet vermeld in de hiernavolgende artikelen.
Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in deze afdeling,
vanaf 1 januari 2015 en vanaf 1 januari 2020 voor inrichtingen die niet uitgerust zijn met een automatisch
regelsysteem dat toelaat de slagschaduw en het geluid in voldoende mate te verminderen.
De windturbines worden uitgerust een ‘shadowmanagement’-systeem, zoals bijvoorbeeld het ‘NorthTec
systeem’. Het systeem bevat een zonnestraalsensor die op deze windturbine wordt gemonteerd. Verder
wordt in het systeem de GPS positie van elk slagschaduwgevoelig object gedefinieerd met de afmetingen
van de ramen en oriëntatie etc... evenals de positie van alle windturbines (in dit geval dus de beide
windturbines).
Verder wordt in het systeem de GPS positie van elk slagschaduwgevoelig object gedefinieerd met de
afmetingen van de ramen en oriëntatie etc... evenals de positie van alle windturbines (in dit geval dus de
beide windturbines).
 Het systeem controleert dan continu op basis van datum en tijd welk slagschaduwgevoelig object
op dat ogenblik hinder kan ondergaan en door welke windturbine dit wordt veroorzaakt. Indien
er mogelijke hinder is, wordt dan de betreffende windturbine uitgeschakeld.
Uit de aanvraag blijkt dat, na de oprichting van de windturbines, zal voldaan zijn aan de gestelde
voorwaarde uit Vlarem II.

2.2.2. Subafdeling 5.20.6.2. Slagschaduw
Art. 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.
Uit de slagschaduwstudie is af te leiden dat er in totaal 30 objecten zijn geïdentificeerd. Bij 23 daarvan
wijzen de berekeningen op meer dan 8 uur/jaar slagschaduweffecten. Van deze 23 objecten zijn er:
- 18 objecten die tussen 8 en 16 uur/jaar slagschaduw ondergaan;
-

5 objecten die tussen 16 en 32 uur/jaar slagschaduw ondergaan;

-

Er zijn geen objecten die meer dan 32 uur/jaar slagschaduw ondergaan.

Voor de betrokken woningen zullen remediërende maatregelen getroffen worden (zie 2.1.10).
Uit de aanvraag blijkt dat, na de oprichting van de windturbines, zal voldaan zijn aan de gestelde
voorwaarde uit Vlarem II.
Art. 5.20.6.2.2.
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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:
de lijst van alle relevante slagschaduwgevoelige objecten met hun respectievelijke
Lambertcoördinaten;
een slagschaduwkalender voor elk relevant slagschaduwgevoelig object in tabelvorm waarin de
2°
astronomisch maximaal mogelijke slagschaduwduur voor elke windturbine wordt weergegeven.
1°

De exploitant stelt minstens de eerste twee exploitatiejaren een controlerapport op basis van de
gegevens, vermeld in lid 1 en 2, op. 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.
In overleg met de betrokken partijen zal het feitelijke optreden van slagschaduw worden opgevolgd (bijv.
aan de hand van een logboek) gedurende een redelijke en aanvaardbare evaluatieperiode. Indien uit deze
opvolging zou blijken dat er zich nog hinderlijke slagschaduweffecten voordoen op bepaalde kritieke
objecten, zullen mitigerende maatregelen worden voorgesteld en uitgevoerd tijdens en na de
evaluatieperiode.
Uit de aanvraag blijkt dat, na de oprichting van de windturbines, zal voldaan zijn aan de gestelde
voorwaarde uit Vlarem II.
Art. 5.20.6.2.3.
Voor relevante slagschaduwgevoelige objecten in industriegebied, met uitzondering van woningen, geldt
een maximum van dertig uur effectieve slagschaduw per jaar, met een maximum van dertig minuten
effectieve slagschaduw per dag.
Voor relevante slagschaduwgevoelige objecten in alle andere gebieden, en voor woningen in
industriegebied, geldt een maximum van acht uur effectieve slagschaduw per jaar, met een maximum van
dertig minuten effectieve slagschaduw per dag.
Aangezien een maximum van 8 uur effectieve slagschaduw per jaar binnen in een bewoonde woning
aanvaardbaar wordt geacht, is deze contour de belangrijkste.
Conform de sectorale voorwaarden van Vlarem zijn alle representatieve slagschaduwgevoelige objecten
(of een cluster ervan) die gelegen zijn binnen de contour van 4 uur gelokaliseerd. Conform de
aanbevelingen volgens het nieuwe Vlarem zijn de detailanalyses uitgevoerd op de relevante
slagschaduwgevoelige objecten. Deze relevante slagschaduwgevoelige objecten werden geselecteerd als
zijnde de best mogelijke representatieve objecten binnen een cluster van objecten.
Uit de aanvraag blijkt dat, na de oprichting van de windturbines, zal voldaan zijn aan de gestelde
voorwaarde uit Vlarem II.
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2.2.3. Subafdeling 5.20.6.3. Veiligheid
Art. 5.20.6.3.1. Alle windturbines worden geconstrueerd volgens de veiligheidsaspecten van de norm
IEC61400 of gelijkwaardig en worden voorzien van de nodige certificaten, tenzij het een erkende
testlocatie betreft. De certificaten worden afgeleverd door een geaccrediteerd keuringsorgaan en tonen
aan dat voldaan wordt aan de gangbare normen en veiligheidseisen. De turbine is gecertificeerd bij
aanvang van de bouw van de turbine.
Art. 5.20.6.3.2.
Alle windturbines zijn voorzien van:
1° een ijsdetectiesysteem dat de turbine automatisch stillegt bij ijsvorming;
2° een bliksembeveiligingssysteem;
3° een redundant remsysteem;
een onlinecontrolesysteem, waarbij onregelmatigheden onmiddellijk worden gedetecteerd en
4°
doorgegeven aan een turbine eigen controle-eenheid.
Nadat de windturbine is stilgelegd, ten gevolge van het ijsdetectiesysteem wordt een visuele of
gelijkwaardige controle uitgevoerd op de wieken. De windturbine wordt niet opnieuw opgestart zonder
dat alle ijs van de wieken is verwijderd.
De windturbines zullen uitgerust worden met een ijsdetectiesysteem en bliksembeveiliging. Het
ijsdetectiesysteem dient ervoor te zorgen dat, bij ijsvorming tijdens het in bedrijf zijn van de turbines, de
windturbines zullen stilgelegd worden. Vooraleer de windturbines terug opgestart worden dient ter
plaatse gecontroleerd te worden of alle stukken ijs van de bladen verwijderd zijn.
De turbines worden uitgerust met een remsysteem.
In het dossier wordt melding gemaakt van een onlinecontrolesysteem. Het is niet duidelijk of dit systeem
zal worden geïnstalleerd.
Uit de aanvraag blijkt dat, na de oprichting van de windturbines, in hoofdzaak zal voldaan zijn aan de
gestelde voorwaarden uit Vlarem II.

2.2.4. Subafdeling 5.20.6.4. Geluid
Art. 5.20.6.4.1. Geluidsmetingen worden uitgevoerd door een erkende milieudeskundige in de discipline
geluid en trillingen, deeldomein geluid, vermeld in artikel 6, 1°, c), van het VLAREL. De erkende deskundige
richt zich naar de meetvoorschriften van de minister bevoegd voor leefmilieu.
Art. 5.20.6.4.2.
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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 II 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.
Onderstaande alinea kan hieromtrent uit de geluidstudie worden overgenomen:
De berekeningen gebeurden voor een type windturbine met een maximaal geluidvermogen niveau van
102 dB(A), bij 95% van het nominaal vermogen en een masthoogte van 108,4 m. De berekeningen werden
uitgevoerd met het rekenmodel Immi.
De berekeningen werden uitgevoerd volgens de ISO-9613-2 norm. Er werd gerekend met worstcase
parameters voor windrichting (standaard bij ISO-9613-2), luchtabsorptie en meteorologische coëfficiënt.
De geluidsimmissieberekeningen werden uitgevoerd door erkende milieudeskundigen in de discipline
geluid en trillingen van SGS Belgium NV, Polderdijkweg 16, 2030 Antwerpen. De resultaten hiervan zijn
weergeven in de akoestische studie voor het windturbineproject Albertkanaal - Zandhoven (van
23/05/2016), met rapportnummer 160154-3-v2, waarvan de uitgebreide versie zich in bijlage R20.10.6.3
bij de ‘Aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning’ bevindt.
Voor een inhoudelijke bespreking wordt verwezen naar 2.1.9.
Uit de aanvraag blijkt dat, na de oprichting van de windturbines, zal voldaan zijn aan de gestelde
voorwaarde uit Vlarem II.

3. Conclusie
Het omgevingsvergunningsaanvraagdossier, ingediend door W-Kracht NV, voor een windturbineproject
van 2 windturbines van 2.3 MW te Zandhoven omvat een gedegen onderbouwing en wordt gestaafd door
goede studies. Het dossier werd afgetoetst aan de van toepassing zijnde vereisten zoals voorgeschreven
in Vlarem II en de omzendbrief RO/2014/02. Er kan geconcludeerd worden dat, met uitzondering van het
veiligheidsinformatieplan, de nodige informatie in het dossier aanwezig is en dat er steeds een correcte
evaluatie werd gemaakt van de beschikbare gegevens.

20170710

P.17

