
 

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 
 
Referentie omgevingsloket           : OMV_2019052893 

Inrichtingsnummer         : 20181106-0108 

 

Door EDF Luminus NV, vertegenwoordigd door de heer Xavier Leblanc werd een aanvraag ingediend voor 

stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting. 

 

Kort omschreven gaat het over het bouwen en exploiteren van 3 windturbines (WT01, WT02 en WT03). De aanvraag heeft 

als adres Klein Gent te Herentals en Bouwelven 3 te 2280 Grobbendonk en als kadastrale omschrijving Afdeling 13010, 

sectie E, perceel 161B, 74K en afdeling 13302, sectie D, perceel 259K. 

 

De deputatie van de Provincie Antwerpen heeft op 31 oktober 2019 beslist de omgevingsvergunning te verlenen onder 

voorwaarden voor de windmolen WT3 te Herentals en te weigeren voor de windmolens WT1 en WT2 te Grobbendonk. 

 

De beslissing ligt van 15 november 2019 tot en met 14 december 2019  ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op 

volgend adres: Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. Opgelet! Maak voor inzage een afspraak! U kan dit doen via onze 

gemeentelijke website www.herentals.be/openbaar-onderzoek. 

 

Beroepsprocedure 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. 

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep 

met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de 

besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden. 

 

Bezorg hiertoe een beroepschrift  

• bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be),  

• ofwel per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: 

Vlaamse Minister van Leefmilieu 

Graaf de Ferraris-gebouw 

Koning Albert II-laan 20 bus 8 

1000 Brussel 

 

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn 

om uw beroep onontvankelijk te verklaren. 

 

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). 

Deze dag is niet inbegrepen. 

Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw 

beroepschrift aan: 

• de vergunningsaanvrager, het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing. 

• het college van burgemeester en schepenen van Herentals – Augustijnenlaan 30 – 2200 Herentals 

• de deputatie van de Provincie Antwerpen – Koningin Elisabethlei 22 – 2018 Antwerpen 

Vermeld in uw beroepschrift het volgende: 

• uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek; 

• de volgende referentie:  OMV_2019052893; 

• de redenen waarom u beroep aantekent; 

• een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang 

dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning; 

• of u gehoord wenst te worden. 

 

Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie 

“beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_2019052893)” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift. 

 

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 

25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015. 

 

 

STARTDATUM AANPLAKKING: ……../……../…….. 



Dienst Omgevingsvergunningen 
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2019-0208/VIBA - Referentie OMV-loket 2019052893

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV EDF LUMINUS MET BETREKKING TOT EEN 
WINDTURBINEPARK, GELEGEN IN 2200 HERENTALS EN 2280 GROBBENDONK OP HET 
BEDRIJVENTERREIN KLEIN GENT ZN

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 31 oktober 2019.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de 
heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Jef Mertens, waarnemend provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De waarnemend Provinciegriffier, De Voorzitter,

Jef Mertens, waarnemend provinciegriffier Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1} {pa_handtekening2}

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
(Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet 
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten;
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Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 
(DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 
(Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de 
Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de 
bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-
erfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de 
bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag, op 3 mei 2019 ingediend door de nv EDF Luminus, gevestigd Markiesstraat 1 
te 1000 Brussel, strekkende tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning om een 
windturbinepark, gelegen te 2200 Herentals te 2280 Grobbendonk op het bedrijventerrein Klein 
Gent zn, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-E-74K, 1-E-161B en 2-D-259K, te 
exploiteren;

Gelet op het feit dat de aanvraag volgend project volgens de provinciale gesloten lijst omvat:
- 6° aanvragen met betrekking tot installaties voor het opwekken van elektriciteit door 

windenergie tot en met vier windturbines per aanvraag, met een vermogen van meer dan 1.500 
kW, buiten de grenzen van de zeehavens van Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen, zoals 
afgebakend in een ruimtelijk uitvoeringsplan

Rubricering volgens aanvrager: 6;

Gelet op het feit dat de aanvraag volgende stedenbouwkundige handelingen omvat:
- het oprichten van drie middenspanningscabines;
- het oprichten van drie windturbines;
- het aanleggen van verhardingen;

Gelet op het feit dat de aanvraag het exploiteren van een windturbinepark betreft, omvattend:
- 3 transformatoren van elk 4.000 kVA (12.2.2);
- 3 windturbines van elk 3,8 MW (20.1.6.1.c);

Rubricering volgens aanvrager: 12.2.2 - 20.1.6.1.c;

Gelet op het feit dat het een nieuwe inrichting betreft;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 3 mei 2019; op het feit 
dat op datum van 14 mei 2019 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de vergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de 
lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere 
regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en 
volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene 
Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op het openbaar onderzoek gehouden te Herentals en te Grobbendonk, waarbij 
bezwaarschriften werden ingediend, handelend over:
- bijkomende) geluidshinder;
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- de slagschaduwhinder;
- het veiligheidsrisico;
- de visuele impact;
- de ligging nabij een woonwijk;
- de waardevermindering van eigendommen;
- de impact op fauna en flora;
- het ontbreken van de noodzaak van turbines op betreffend industrieterrein;
- de voorgeschiedenis / het niet respecteren van eerdere gevelde arresten;
- de ligging in agrarisch gebied;
- de versnippering van de landbouwpercelen;
- fouten / onvolkomenheden / onvolledigheden in de verschillende studies o.a. ontbreken 

cumulatieve effecten, foutieve aannames, ontbreken van beoordelingspunten;
- het niet voldoen aan het bundelingsprincipe / geen clustering;
- het gebruik van verschillende types/hoogtes;
- de impact op verdere ontwikkeling van de industriezone / toekomstige Fluxys-leidingen;
- de economische haalbaarheid / noodzaak van windenergie;
- de impact op zonnepanelen;
- de verstoring van de waterhuishouding;
- alternatieve inplantingen;
- het niet-specifieren van het type windturbine;
- het niet-rechtsgeldig zijn van de Vlarem-normen;
- het onrendabel zijn wegens het verplicht stilleggen;
- de ongelijke verdeling van lusten en lasten;
- het ontbreken van een MER;
- belangenvermenging;
- het niet-respecteren van minimumafstanden t.o.v. woongebied;
- trillingshinder bij aanleg en exploitatie;

Gelet op het gunstige advies d.d. 1 juli 2019 van het college van burgemeester en schepenen van 
Herentals; op volgende elementen uit dit advies:
1. Gelet op volgende elementen uit het verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar:

a. Met voorliggende aanvraag worden 3 windturbines voorgesteld. Twee hiervan worden 
opgericht op grondgebied Grobbendonk. De windturbine WT3 wordt opgericht in Herentals. 
De turbine in Herentals wordt opgericht bij een bedrijfsgebouw, tussen 2 bestaande 
bedrijfshallen. Het terrein ligt naast de snelweg E313. De nieuwe windturbine heeft een 
funderingsdiameter van 25 m. De nieuwe turbine heeft een masthoogte van 85 m en een 
tiphoogte van 147 m. De rotor heeft een diameter van 124 m. Voor de nieuwe turbine wordt 
een bestaande werfverharding benut met een breedte van 31 m en een diepte van 30 m. 
Deze wordt permanent uitgebreid in steenslag met een breedte van 14 m. Tijdelijk wordt nog 
een verharding voorgesteld met een breedte van maximaal 16 m en een lengte van maximaal 
60 m, maar deze verdwijnt opnieuw na het oprichten van de windturbine. Nabij de straat, op 
ongeveer 3 m afstand van de rooilijn, wordt een cabine voorgesteld met een lengte van 9 m, 
een breedte van 3 m en een hoogte van 2,77 m.

b. Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het besluit van de Vlaamse Regering tot 
uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de 
gewone procedure van toepassing en moet de aanvraag openbaar gemaakt worden. Het 
openbaar onderzoek werd gehouden van 24 mei 2019 t.e.m. 22 juni 2019. Er werden 39 
bezwaren ingediend. 

c. De omgevingsambtenaar heeft kennis genomen van volgende adviezen:
- Het advies van Infrabel - Infrabel Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant afgeleverd op 23 

mei 2019 is volledig gunstig.
- Het advies van brandweerzone Kempen - hulpverleningszone 5 (Geel) - preventie - 

administratie afgeleverd op 4 juni 2019 is volledig gunstig.
Het is aan de vergunningverlenende overheid om de verleende adviezen te beoordelen.

d. Stedenbouwkundige basisgegevens
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- Planologische voorschriften:
 Gewestplan: gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978 met als 

bestemming industriegebieden.
 Ruimtelijk uitvoeringsplan: PRUP “Afbakeningslijn”, goedgekeurd op: 27 september 

2018
- Beoordeling planologisch kader

Omdat enkel de windturbine 3 op grondgebied Herentals wordt voorgesteld, wordt enkel 
deze beoordeeld.
De aanvraag is niet in strijd met de geldende gewestplanbestemming, industriegebied. De 
aanvraag is niet in strijd met het geldende PRUP.
De voorgestelde windturbine wordt gebundeld met infrastructuur en respecteert voldoende 
afstand tot het woongebied. Tot het woongebied is de afstand van deze windturbine 
minimaal 1 km. De turbine voldoet volgens de ingediende gegevens aan de wettelijke 
bepalingen voor windturbines.

e. Sectorale regelgeving
- Watertoets

Het is aan de vergunningverlenende overheid om de watertoets uit te voeren.
Al het hemelwater van de nieuwe permanente en tijdelijke verhardingen en van de nieuwe 
installaties moet opgevangen worden, gebufferd worden en volledig infiltreren in de 
bodem op het eigen terrein. 

- Mer-screening
De toetsing wijst uit dat het voorgenomen project geen grote gevolgen zal hebben voor 
het milieu. Het is echter wenselijk dat de toetsing meer rekening houdt met de parallel 
lopende aanvraag en met de reeds vergunde windturbines in dit industriegebied en de 
effecten hiervan op de ruimere omgeving. 

f. Toetsing van de milieuaspecten
De aanvraag handelt over de bouw en exploitatie van nieuwe windturbines. De toetsing wijst 
uit dat het voorgenomen project geen grote gevolgen zal hebben voor het milieu. Het is 
echter wenselijk dat de toetsing meer rekening houdt met de parallel lopende aanvraag en 
met de reeds vergunde windturbines in dit industriegebied en de effecten hiervan op de 
ruimere omgeving.

g. Toetsing aan de principes van de goede ruimtelijke ordening
- Functioneel verenigbaar - verweving - relatie met de omgeving

Het perceel van de WT3, op grondgebied Herentals, ligt centraal in het industriegebied en 
net ten zuiden van de snelweg E313. De buurt wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door 
bedrijfsgebouwen in functie van industriële activiteiten.
De functie windturbine past binnen deze onmiddellijke omgeving. Bovendien kan de 
energie die gewonnen wordt in deze omgeving ook dadelijk worden gebruikt, waardoor de 
functie op deze locatie een meerwaarde betekent.
De voorgestelde windturbine neemt ruimte in op een bestaand bedrijventerrein. Op deze 
locatie is naast een groene ruimte, ook opslag en parking aanwezig. De nieuwe 
verhardingen en turbine mogen de werking van het bedrijf niet verstoren.

- Mobiliteit
De rechtstreekse impact van de aanvraag op de mobiliteit is voor de turbine beperkt. Na 
de opbouwwerken is er niet veel mobiliteit meer te verwachten. De bouw van de turbine 
en de bijhorende verhardingen mogen de mobiliteit van het betrokken bedrijf op dit 
terrein niet verstoren. De nieuwe turbine wordt voorgesteld op een plaats waar nu een 
parking aanwezig is. Het betrokken bedrijf moet de eigen parkeerbehoefte op het eigen 
terrein steeds kunnen opvangen.

- Ruimtegebruik - bouwdichtheid – schaalaspecten
Aan de bestaande perceelstructuur worden geen wijzigingen aangebracht.
De schaal van de turbine is groot. Omwille van de bundeling met de snelweg en het 
voorstel om deze binnen het industriegebied op te richten, kan deze turbine ruimtelijk op 
deze locatie worden verantwoord. Het wordt echter betreurd dat de vergunning 
verlenende overheid niet dringend werk maakt van een totaalvisie voor windturbines, 
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zodat duidelijk kan worden gemaakt op welke locaties in Herentals en in de omliggende 
gemeenten windturbines opgericht kunnen worden met de minste hinder ten aanzien van 
de turbines onderling en met een maximaal aantal turbines op plaatsen waar ze het 
minste hinder veroorzaken voor hun omgeving. Op die manier kan een ruimtelijke eenheid 
gegarandeerd worden en komt er meer rust in het landschapsbeeld dan nu met de 
individuele aanvragen.
De inpassing van de voorgestelde cabine en van de verhardingen, moet echter ook 
kwalitatief gebeuren. Daarom wordt opgelegd dat langs de straatzijde, een kwalitatieve 
groene invulling wordt voorgesteld bij deze cabine en verhardingen, zodat deze het 
straatbeeld niet verstoren.

- Architectuur - cultuuraspecten – esthetiek
De esthetische kwaliteit van de voorgestelde technische installaties en verhardingen is 
beperkt. Het is aangewezen om op lokaal niveau, langs de straat een kwalitatieve 
groenbuffer voor te stellen tussen de rooilijn en de cabine/verhardingen. Op grotere 
schaal is de turbine een object dat van ver zichtbaar is. Op deze locatie industriële locatie 
kan deze echter toch verantwoord worden.
Het betrokken terrein of de aanpalende gebouwen genieten niet van enige bescherming 
als erfgoedwaarde en staan ook niet opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed.

- Hinderaspecten - privacy – comforteisen
De werken mogen het goede nabuurschap niet in het gedrang brengen. Met de ingediende 
studies wordt aangegeven dat hinder beperkt wordt tot een minimum. Het is aangewezen 
om na het oprichten van de turbine 3, de voorliggende modellen na te gaan en eventueel 
extra maatregelen te treffen om hinder te voorkomen.
De werken mogen de goede werking van het betrokken bedrijf niet in het gedrang 
brengen (parkeren, opslag,...).

- Impact op natuur en landschap - inkleding - buffering – reliëf
Zoals hoger al aangegeven moet langs de straatzijde een kwalitatieve groene buffer 
worden voorgesteld, om de nieuwe installaties en verhardingen minder zichtbaar te maken 
in het straatbeeld.
Het bestaande reliëf wordt behouden.

h. Conclusie: Voorwaardelijk gunstig advies voor wat betreft de windturbine op grondgebied 
Herentals.

2. Het college van burgemeester en schepenen eist 20% rechtstreekse burgerparticipatie via 
coöperaties die de 7 coöperatieve principes van de Internationale Coöperatieve Alliantie 
respecteren conform het gemeenteraadsbesluit van 6 november 2018.

3. Het college van burgemeester en schepenen vraagt de vergunnende overheid om de 
bezwaarschriften en adviezen grondig te analyseren daar deze door het college nog niet volledig 
gekend waren bij het verlenen van dit advies;

Gelet op het gunstige advies d.d. 2 juli 2019 van het college van burgemeester en schepenen van 
Grobbendonk; op volgende elementen uit dit advies:
1. Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften 

en toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag situeert zich in het vastgestelde gewestplan Herentals-Mol: origineel gewestplan 
volgens KB van 28 juli 1978 met bestemming industriegebied.
Het eigendom is gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Afbakeningslijn Klein Stedelijk Gebied’, goedgekeurd op 27 september 2018.
Het eigendom is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van 
aanleg. De aanvraag situeert zich niet in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

2. Het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar van 10 juni 2019 luidt als volgt: 
De inplanting van de windturbines is gesitueerd binnen het bedrijventerrein 'Klein Gent', dat 
gelegen is ten zuiden van de E313 en ten oosten van de spoorwegverbinding tussen Bouwel en 
Wolfstee. De turbines worden ingepland op de respectievelijke bedrijfsterreinen van de firma's 
Soprema (WT-L1), Auria Solutions (WT-L2) en Plastic omnium (WT-L3), alle gelegen aan de 
Bouwelven.
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De aanvraag situeert zich in het vastgestelde gewestplan Herentals-Mol: origineel gewestplan 
volgens KB van 28 juli 1978 met bestemming industriegebied. Het eigendom is gelegen binnen 
de grenzen van een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakeningslijn Klein Stedelijk 
Gebied’, goedgekeurd op 27 september 2018. Het eigendom is niet gelegen binnen de grenzen 
van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg. De aanvraag situeert zich niet in een 
goedgekeurde, niet vervallen verkaveling. De Omzendbrief R0/2014/02 stelt vast dat 
industriegebieden tot de gebieden behoren die in aanmerking komen voor de toekenning van 
vergunningen voor de oprichting van windturbines. Daarnaast worden volgens de Vlarem-trein 
2015 (gepubliceerd op 26 augustus 2016 en inwerkingtreding op 5 september 2016) 
industriezones naar voor geschoven als prioritaire zones voor de inplanting van windenergie.
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan geen bezwaar gemaakt worden tegen de gevraagde 
werken en handelingen. De aanvraag is inpasbaar in de omgeving en de goede ruimtelijke 
ordening wordt niet in het gedrang gebracht. De aanvraag wordt voorwaardelijk gunstig 
geëvalueerd.
De gemeentelijk omgevingsambtenaar wijst hierbij specifiek op volgende overwegingen:
a. Functionele inpasbaarheid

De turbine is gelegen binnen industriegebied volgens het gewestplan 'Herentals - Mol'. De 
projectzone is gelegen binnen een potentiële inplantingszone van de provinciale screening 
windturbines van de provincie Antwerpen. De Omzendbrief R0/2014/02 stelt bovendien vast 
dat industriegebieden tot de gebieden behoren die in aanmerking komen voor de toekenning 
van vergunningen voor de oprichting van windturbines. Bedrijventerreinen bieden door hun 
schaal en hun functie een groot potentieel voor de oprichting van grootschalige windturbines. 
Daarnaast worden volgens de Vlarem-trein 2015 (gepubliceerd op 26 augustus 2016 en 
inwerkingtreding op 05 september 2016) industriezones naar voor geschoven als prioritaire 
zones voor de inplanting van windenergie. De aanvraag is principieel verenigbaar.

b. Mobiliteitsaspect
Mobiliteit lijkt zich te beperken tot onderhoud en ook tijdens de bouw zal er wat verkeer te 
verwachten zijn. De locaties van de turbines moeten tijdens de bouw en het onderhoud goed 
bereikbaar zijn.
Uit de lokalisatienota volgt: Om de toegang tot de windturbine mogelijk te maken dient vanaf 
de bestaande weg een toegangsweg aangelegd te worden. Het is niet uitgesloten dat 
bestaande openbare wegen over een beperkte lengte, tijdelijk, moeten worden aangepast 
met het oog op het verlenen van toegang tot de projectsite. Indien dergelijke aanpassingen 
noodzakelijk zouden zijn, zal daartoe overleg gepleegd worden met de betrokken 
wegbeheerder.
De permanente toegangswegen zullen gedurende de exploitatie van de windturbine de 
toegang tussen de windturbine verzekeren. Voor WT-L1 zal het werfverkeer tijdens de 
werffase via de Bouwelven komen. Voor WT-L2 zal de toegangsweg ook Bouwelven zijn. Voor 
WT-U zal het verkeer via de Grensstraat verlopen. 
De aangelegde verhardingen en de tijdelijke toegangsweg bevinden zich op industriegebied.
Er dienen mogelijks enkele bomen gerooid te worden. Dit is noodzakelijk door de lengte van 
de vrachtwagens nodig voor de het bouwen van de turbines. Voor het kappen van deze 
bomen is geen omgevingsvergunning of kapvergunning noodzakelijk.
De aanvraag is wat dit aspect betreft aanvaardbaar.

c. Ruimtegebruik, bouwdichtheid, hinder en visueel-vormelijke aspecten
Windturbines kunnen nadrukkelijk een effect hebben op de site en de ruime omgeving.
Duurzaam ruimtegebruik houdt in dat rekening wordt gehouden met de meest optimale 
planmatige invulling van een gebied, onder andere in functie van de kwetsbaarheid en de 
draagkracht van het gebied. In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is duurzaamheid een 
belangrijk concept. In artikel 1.1.4 is het volgende opgenomen: "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, 
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economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar 
ruimtelijke kwaliteit." Duurzaamheid vormt dus een onderdeel van de goede ruimtelijke 
ordening. Ook het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen gaat uit van duurzaamheid. Het komt 
er bijgevolg op aan de vraag naar locaties voor de oprichting van windturbines te verzoenen 
met de vraag naar een kwaliteitsvolle ruimtelijke ordening. Eén van de basisdoelstellingen 
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is het behoud en waar mogelijk de versterking 
van het buitengebied.
Complementair daaraan is het ruimtelijk principe van de gedeconcentreerde bundeling van 
belang. Door activiteiten te concentreren (in de kernen van het buitengebied en aansluitend 
bij stedelijke gebieden) moet de verdere versnippering worden tegengegaan en moet ook de 
druk op het buitengebied worden verminderd. Bij de ruimtelijke ingreep wordt ernaar 
gestreefd bijkomende negatieve, storende visuele vervuiling of impact op een gebied of 
locatie zoveel mogelijk te vermijden of te minimaliseren. Zo zijn vooral gebieden nabij een 
lijninfrastructuur (een autoweg, kanaal, industrie- of havengebied) aantrekkelijk, wordt er 
rekening gehouden met de bestaande elektriciteitsleidingen en moet er voldoende afstand ten 
opzichte van huizen of natuurgebieden ingecalculeerd worden.
Uit de lokalisatienota kan hieromtrent het volgende worden afgeleid: Er zijn belangrijke 
structuren in de directe omgeving van het projectgebied aanwezig waaraan gebundeld kan 
worden, zijnde in hoofdzaak:
- het industriegebied 'Klein Gent' waarbinnen de eerder vergunde windturbines van Eneco 

gelegen zijn;
- de hoogspanningslijnen die zich rondom de ruimere industriezone bevinden;
- de E313 die langs het industriegebied gelegen is.
Het ruimtelijk principe van gedeconcentreerde bundeling wordt in voorliggend project 
geconcretiseerd door de windturbines gebundeld binnen het industriegebied in te planten, 
gelegen langs de E313 en de spoorweg.
Op de site zijn er reeds bestaande turbines aanwezig. De keuze van locatie is compatibel met 
het potentieel ander windproject van Eneco. Tussen turbine WT02 en WT03 zijn er vanuit 
energetisch oogpunt nog turbines realiseerbaar. De voorgestelde posities belemmeren dus 
niet het maximale potentieel van deze zone. Vanuit een duurzaam ruimtegebruik en een 
maximalisatie van de energetische energie is het huidige projectvoorstel optimaal.
Buiten de twee vergunde maar voor de Raad Van State aangevochten turbines van Eneco, 
bevinden er zich in de nabije omgeving geen bestaande of volledig vergunde turbines 
waarmee rekening dient gehouden te worden bij de locatiekeuze. Wel zijn er in de omgeving 
enkele windturbines in ontwikkeling waarvoor nog geen definitieve vergunning is verkregen.
Bij de inplanting van de windturbine werd rekening gehouden met de woongebieden en 
geïsoleerde woningen in het industrieterrein als in andere bestemmingsgebieden.
De aanvraag is wat dit aspect betreft aanvaardbaar.

d. Bodemreliëf
De lokalisatienota stelt volgende relevante aspecten: Voor het plaatsen van windturbines is 
relatief weinig grondoppervlak nodig. De afmetingen van de fundering voor de geselecteerde 
turbinetypes bedraagt circa 25 meter diameter, of een oppervlakte van circa 490 m2. De 
funderingssokkel bevindt zich op het niveau van het maaiveld.
Voor de opbouw van de windturbines wordt een werkplatform voorzien van circa 45 x 60 m, 
dat noodzakelijk is voor de opstelling van hijswerktuigen. Dit werkvlak dient niet in zijn 
geheel en/of permanent vrij te zijn, maar moet gedurende de levensduur in functie van 
onderhoudswerkzaamheden tijdelijk beschikbaar kunnen zijn.
De uitgegraven bodem zal worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen inzake 
grondverzet zoals vervat in hoofdstuk XIII van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende 
de bodemsanering en de bodembescherming en hoofdstuk XIII van het besluit van de 
Vlaamse regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.
De aanvraag is wat dit aspect betreft aanvaardbaar.

e. Milieuaspecten:
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De aanvraag handelt over de bouw en exploitatie van nieuwe windturbines. De windturbines 
op grondgebied van Grobbendonk bevinden zich op het bedrijventerrein Klein-Gent en 
gelegen in industriegebied. Dergelijke windturbines kunnen mogelijke hinder veroorzaken 
naar geluid, slagschaduw, verstoring van de natuur en gevaar voor de omgeving.
- Geluid

Uit de geluidstudie blijkt dat de Vlarem-richtwaarden voor voorliggend project 
gerespecteerd kunnen worden of benaderd worden door een reductie tijdens de dag, 
avond en nacht toe te passen. Hierdoor blijft geluidshinder door turbinegeluid beperkt tot 
een aanvaardbaar niveau.
Er kan gesteld worden dat geluidshinder zeer gering zal zijn naar de bewoning in de 
omgeving.

- Slagschaduw
Zo goed als alle slagschaduw valt binnen het industriegebied waarin de turbines staan. 
Bewegende schaduw van de draaiende wieken van een windturbine kan wisselende 
lichtsterkte (slagschaduw) veroorzaken en kan als hinderlijk ervaren worden bij 
nabijgelegen conciërgewoningen en kantoren.
De exploitant stelt milderende maatregelen voor om de slagschaduw voor de meest 
nabijgelegen (conciërge)woningen en kantoren tot een aanvaardbaar niveau te beperken. 
Er wordt aangeraden om de flankerende maatregelen om de slagschaduw te beperken op 
te leggen als bijzondere voorwaarden. Uit het slagschaduwrapport blijkt dat via een 
correcte toepassing van het slagschaduwdetectiesysteem met automatische 
stilstandmodule, de toepasselijke normen gerespecteerd kunnen worden.
Indien nodig moet er een coating of aangepaste zonwering aangebracht worden op ramen 
van bewoning gelegen in de industriezone en het bosgebied. Als flankerende maatregel 
moet de aanvrager in overleg met de eigenaar een uitvoering voorzien en bekostigd 
worden, indien de hinder wordt vastgesteld.

- Natuur
Vogels en vleermuizen kunnen tijdens het vliegen in aanvaring komen met windturbines of 
terechtkomen in de luchtverplaatsing achter turbines. De projectzone ligt nabij een 
trekroute voor seizoenstrek.
Het moet mogelijk zijn om in de vergunning beperkende maatregelen op te leggen indien 
wordt vastgesteld dat er vogels en vleermuizen in aanvaring komen met de windturbines, 
zoals het tijdelijk stilleggen bij slechte zichtbaarheid.
Het stilleggen tijdens bepaalde periodes doorheen het jaar of tijdstip van de dag dient 
voorzien te worden. Deze tijdstippen moeten bepaald worden door het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek. Hierbij wordt rekening gehouden met artikel 23 van het besluit 
van de Vlaamse regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer van 15 
mei 2009.
Er wordt gevraagd om de windmolens een aangepaste opkleuring te geven voor de eerste 
10 tot 15 meter hoogte. Deze opkleuring en zijn hoogte moeten worden afgestemd op de 
omgeving.

- Gevaar
IJsafzetting kan leiden tot ijsbrokken die naar beneden vallen. Uit de veiligheidsstudie 
blijkt dat elke windturbine uitgerust wordt met een ijsdetectiesysteem dat de windturbine 
automatisch stillegt bij ijsvorming. Na stillegging van de windturbine wordt er een visuele 
controle uitgevoerd op de wieken. Het stilleggen van windmolens via een 
ijsdetectiesysteem kan de windworp van ijs voorkomen. Echter de ijsval wordt hierbij niet 
helemaal verhinderd. Het voorzien van de nodige waarschuwingssystemen en/of borden 
moeten geïnstalleerd worden om derden te waarschuwen.
Bij het inwerking treden van het ijsdetectiesysteem is het installeren van een preventieve 
verwarming aan te raden totdat de buitentemperatuur ruim positief is. Dit zou de risico's 
op ijsval of ijsworp voorkomen.

3. Bijkomende motivering 
Voorafgaande vergunningen
a. Perceelnummer: afdeling 1 sectie E nr 74K 
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Het magazijn dateert van 2003.
Volgende vergunningen en/of weigeringen werden verleend:
- Op 29 april 2019 werd een omgevingsvergunning (2018156) afgeleverd door het college 

van burgemeester en schepenen voor het aanleggen van 47 parkeerplaatsen ter hoogte 
van een bestaande groenzone en heuvel, het realiseren van 2 nieuwe fietsenstallingen en 
het opslaan van de grond afkomstig van de bestaande heuvel op een andere plaats op 
eigen terrein.

- Op 1 juli 2016 werd een stedenbouwkundige vergunning (2008151) deels afgeleverd een 
deels geweigerd door de deputatie voor het oprichten van 5 windturbines met bijhorende 
infrastructuur.

- Op 15 juni 2015 werd een stedenbouwkundige vergunning (201540) afgeleverd door het 
college van burgemeester en schepenen voor het verbouwen van een opleidingscentrum 
en kantoren voor soprema nv.

- Op 12 juli 2013 werd een milieuvergunning (201311) afgeleverd door de deputatie voor 
het veranderen door uitbreiding, wijziging en toevoeging van een inrichting voor de 
productie van dakrollen.

- Op 10 november 2011 werd een milieuvergunning (201122) afgeleverd door de deputatie 
voor het verder exploiteren en het veranderen door wijziging en uitbreiding van een 
inrichting voor de productie van dakrollen.

- Op 14 mei 2009 werd een milieuvergunning (200833) afgeleverd door de deputatie voor 
het exploiteren van een windmolenpark.

- Op 4 oktober 2007 werd een milieuvergunning (200715) afgeleverd door de deputatie 
voor wijziging en uitbreiding van een inrichting voor de productie van bitumen.

- Op 6 januari 2005 werd een milieuvergunning (200425) afgeleverd door de deputatie voor 
verandering door wijziging en uitbreiding.

- Op 21 juni 2002 werd een stedenbouwkundige vergunning (200217) afgeleverd door het 
college van burgemeester en schepenen voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw en 
het bouwen van een administratief gebouw en stockageruimte en het aanleggen van 
verharding.

- Op 20 juni 2002 werd een milieuvergunning (20022) afgeleverd door de deputatie voor 
opslag en verwerking van bitumen.

- Op 12 mei 1992 werd een milieuvergunning (199226) afgeleverd door het college van 
burgemeester en schepenen voor productie van waterdichtingsmembranen werd 
bekomen.

b. Perceelnummer: afdeling 1 sectie E nr 161B 
Het nijverheidsgebouw dateert van 2003.
Volgende vergunningen en/of weigeringen werden verleend:
- Op 26 april 2018 werd een omgevingsvergunning (20183) afgeleverd door de deputatie 

voor de inrichting voor de productie van autovloerbekleding: het bouwen van een luifel en 
het realiseren van bijkomende verharding.

- Op 27 oktober 2016 werd een milieuvergunning (201614) afgeleverd door de deputatiev 
oor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor de productie van 
autovloerbekleding.

- Op 10 april 2014 werd een milieuvergunning (20146) afgeleverd door de deputatie voor 
mededeling kleine verandering door wijziging en uitbreiding.

- Op 17 januari 2003 werd een stedenbouwkundige vergunning (200288) afgeleverd door 
het college van burgemeester en schepenen voor de uitbreiding van het bedrijf 
Stankiewicz met een productiehal met inpandige kantoren en technische lokalen 
verbonden met het bestaande gebouw en een opslagruimte achteraan het bestaande 
gebouw.

- Op 11 maart 1997 werd een stedenbouwkundige vergunning (199695) geweigerd door het 
college van burgemeester en schepenen voor het oprichten van een nieuwe terminal met 
overdekte loskade.

4. Het openbaar onderzoek werd gehouden door aanplakking op de gewone aanplakplaatsen, van 
24 mei 2019 tot 22 juni 2019. Er werden 67 bezwaarschriften ingediend.
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5. Het ontwerp voldoet aan de vereisten van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 
houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater.
Overeenkomstig artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid 
(B.S. 18 juli 2003) werd het ontwerp onderworpen aan de watertoets. Het voorliggende project 
heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een 
overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid geoordeeld kan worden dat geen schadelijk effect 
wordt veroorzaakt in de plaatselijke waterhuishouding, noch dat dit mag verwacht worden ten 
aanzien van het eigendom in aanvraag.
Het hemelwater infiltreert op natuurlijke wijze naast de overdekte constructie of naast of door de 
verharde oppervlakte op eigen terrein in de bodem. De gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening is niet van toepassing;

Gelet op het ongunstige advies d.d. 10 juli 2019 van het departement Omgeving - Afdeling G.O.P. 
Milieu (AGOP-M); op volgende elementen uit dit advies:
1. Het betreft de oprichting van drie nieuwe windturbines met een nominaal vermogen van elk 4 

MW. De Lambert-coördinaten van de geplande windturbines zijn:
Turbine X-coördinaat Y-coördinaat
WT01 178325 206411
WT02 178713 206440
WT03 179743 205909

Het beoogde turbinetype betreft de Senvion 3.4M122, hoewel er wordt benadrukt dat dit nog niet 
vastligt, met de volgende kenmerken:

Kenmerk
Nominaal vermogen 4,0 MW
Rotordiameter 110-124 m
Ashoogte 85-92 m
Tiphoogte 147 m
Maximaal brongeluid 107,0 dB(A)

2. De ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) heeft volgend uniek inrichtingsnummer: 20181106-
0108

3. Bij het aanvraagdossier is een veiligheidsstudie gevoegd. Deze studie werd opgesteld door Filip 
Van den Schoor (erkend VR-deskundige met erkenningsnummer 2013/VR084) van M-tech te 
Hasselt, en draagt als referentie ‘Veiligheidsstudie Windturbineproject Grobbendonk – Herentals, 
versie 1.0 dd. september 2018’.
De voornaamste risico’s naar de omgeving toe omvatten mast- en bladbreuk, en het naar 
beneden vallen van onderdelen, inclusief ijs. De windturbines zullen worden uitgerust met een 
ijsdetectiesysteem dat er voor zorgt dat  de windturbine automatisch stilgelegd wordt bij 
ijsvorming. Pas na een controle om te verzekeren dat er geen ijs meer aanwezig is kan de 
windturbine opnieuw opgestart worden. 
De turbines zullen eveneens worden uitgerust met een bliksemafleider. Deze bliksembeveiliging 
zal ook periodiek gekeurd worden.
Er worden veiligheidscontouren berekend voor plaatsgebonden risico’s, waarbij de bepalende 
factoren een combinatie van masthoogte, rotordiameter en nominaal toerental zijn. 
De veiligheid werd afgetoetst aan de ‘Studie Windturbines en Veiligheid van het Vlaams Energie 
Agentschap’ (januari 2007). Hierbij werd gebruik gemaakt van de webapplicatie ontworpen door 
SGS om de directe en indirecte risico’s bij windturbines na te gaan. De afstanden m.b.t. directe 
risico’s werden als volgt vastgesteld:
a. 10-5/jaar: 45 m;
b. 10-6/jaar: 206 m (177 m voor WT3);
c. 10-7/jaar: 206 m (177 m voor WT3).
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Binnen de berekende maximale afstand die bereikt kan worden door een onderdeel van een 
falende windturbine, ligt in het geval van turbines 1 en 2 (WT-L1, -L2) een lagedrempel-Seveso- 
inrichting, zijnde NOF Metal Coatings Europe, met als adres Bouwelven 1, 2280 Grobbendonk. In 
de veiligheidsstudie wordt gesteld dat deze inrichting een lagedrempelinrichting betreft omwille 
van de aanwezige hoeveelheid ontvlambare vloeistoffen. Zoals ook aangehaald in het advies van 
het Team Externe Veiligheid worden er op deze inrichting volgens de milieuvergunning ook nog 
andere gevaarlijke stoffen opgeslagen op de inrichting, meer bepaald acuut toxische stoffen van 
categorie H1 en H2 volgens de Seveso III-richtlijn, die niet vermeld worden in deze 
veiligheidsstudie. Als gevolg hiervan kan er op basis van de veiligheidsstudie niet geconcludeerd 
worden dat er voor WT-L1 en -L2 voldaan wordt aan de criteria die voor externe veiligheid voor 
windturbines worden gehanteerd in Vlaanderen.
Binnen de maximale afstand voor WT-l2 en -L3 bevindt zich Suez Water Technologies, een 
hogedrempelinrichting. De voorliggende veiligheidsstudie is opgemaakt op basis van het 
omgevingsveiligheidsrapport met als kenmerk OVR/11/13, terwijl er, zoals aangehaald in het 
advies van het Team Externe Veiligheid, recentere veiligheidsrapporten aanwezig zijn. Sinds de 
opmaak van dit rapport werden vergunningen toegekend waarbij de opslag van gevaarlijke 
stoffen onder rubriek 17.2.2 van de indelingslijst onder bijlage I van Vlarem II werd uitgebreid.
De afdeling GOP volgt in deze het advies van het Team Externe Veiligheid, waarin gesteld wordt 
dat er aanpassingen vereist zijn aan de voorliggende veiligheidsstudie. Bijgevolg wordt er een 
ongunstig advies verleend voor de voorliggende aanvraag.

4. Aan het dossier werd een slagschaduwstudie toegevoegd, opgesteld door ENCON BVBA dd. 9 
april 2019 met als referentie RE-2018-00204_SS_03.
In de studie wordt eveneens rekening gehouden met de cumulatieve effecten van de twee 
geplande turbines van Eneco, aangevraagd in het dossier met als kenmerk OMV_2019048166.
Overeenkomstig artikel 5.20.6.2.3. van Vlarem II geldt een norm van maximum 8 uur effectieve 
slagschaduw per jaar, met een maximum van 30 minuten effectieve slagschaduw per dag voor 
relevante slagschaduwgevoelige objecten niet gelegen in industriegebied en voor woningen in 
industriegebied. Indien een slagschaduwgevoelig object zich bevindt binnen de 4u-contour, wordt 
de windturbine uitgerust met een automatische stilstandmodule.
Er werden 42 slagschaduwgevoelige objecten meegenomen in de modellering, waarvan 2 
conciërgewoningen, 26 woningen en 14 bedrijfsgebouwen. Uit de modellering blijkt dat er ter 
hoogte van slechts 6 woningen aan de slagschaduwnormen voldaan zou kunnen worden zonder 
automatische stilstandregeling. Voor de overige 20 woningen worden er overschrijdingen 
vastgesteld op dag- en/of jaarbasis. Voor de 14 bedrijven geldt dat er ter hoogte van geen ervan 
zou kunnen voldaan worden aan de slagschaduwnormen zonder automatische stilstandregeling.
Het inbouwen van een automatische stilstandmodule is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan 
de geldende slagschaduwnormen.
Voor elk van de 42 objecten zou conform artikel 5.20.6.2.2 van Vlarem II door de exploitant een 
logboek moeten bijgehouden te worden dat beschikbaar wordt gesteld voor de toezichthouder. 
Hierin dienen de nodige gegevens vermeld te worden om de effectieve slagschaduw voor elk 
object te bepalen. Ten minste de eerste twee exploitatiejaren dient hieromtrent ook een 
controlerapport opgesteld te worden, die zal worden bijgehouden voor alle drie de windturbines. 
De impact van de hinder wordt bepaald, en er worden mitigerende maatregelen voorgesteld 
indien nodig.

5. De richtwaarden voor het specifiek geluid afkomstig van windturbines zijn bepaald in bijlage 
5.20.6.1 van Vlarem II. Onderstaande richtwaarden zijn relevant voor de voorliggende aanvraag:

gebiedsbestemming Richtwaarde voor het 
specifiek geluid in 
openlucht in dB(A)
overdag avond nacht

Gebieden of delen van gebieden, uitgezonderd woongebieden 
of delen van woongebieden, gelegen op minder dan 500 m van 
industriegebieden

50 45 45

Woongebieden of delen van woongebieden op minder dan 500 
m gelegen van industriegebieden

48 43 43
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gebiedsbestemming Richtwaarde voor het 
specifiek geluid in 
openlucht in dB(A)
overdag avond nacht

Woongebieden 44 39 39
Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen 
en ontginningsgebieden tijdens de ontginning

60 55 55

Agrarische gebieden 48 43 43

Aan het aanvraagdossier werd een geluidsstudie toegevoegd d.d. 9 april 2018, opgesteld door 
Cenydd Cox en Bert De Winter van SGS Belgium nv, deskundige en erkend milieudeskundige in 
de discipline geluid en trillingen. Het referentienummer van deze studie is 18.0492-5-v3
In de projectomgeving werd een berekening van de geluidsimpact uitgevoerd voor 18 
beoordelingspunten, waarvan:
a. 8 in gebieden of delen van gebieden, uitgezonderd woongebieden of delen van 

woongebieden, gelegen op minder dan 500 m van industriegebieden;
b. 2 in woongebieden of delen van woongebieden op minder dan 500 m gelegen van 

industriegebieden;
c. 2 in woongebied;
d. 4 in industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen 

en openbare nutsvoorzieningen en ontginningsgebieden tijdens de ontginning;
e. 2 in agrarisch gebied.
Er werd in de geluidsstudie uitgegaan van de volgende parameters voor de drie turbines:

Windturbine Hubhoogte
(m)

Max. LwA
dB(A)

Windturbinetype

WT-L1 90 106,1 niet bekend
WT-L2 92 105,1 niet bekend
WT-L3 85 107 niet bekend

Er werden meerdere ontwikkelingsscenario’s uitgewerkt om de geluidsimpact op de  omgeving te 
bepalen. De verschillende ontwikkelingsscenario’s houden rekening met de eventuele 
toekomstige  aanwezigheid van windmolens van andere projectontwikkelaars.
Uit de geluidsstudie blijkt dat onder alle ontwikkelingsscenario’s bij een maximaal 
werkingsregime kan voldaan worden aan de geluidsrichtwaarden ter hoogte van alle 
beoordelingspunten tijdens de dagperiode, maar niet tijdens de avond- en nachtperiode. Meer 
bepaald ter hoogte van beoordelingspunten 11 en 14 worden de geluidsrichtwaarden ’s avonds 
en ’s nachts overschreden bij scenario 1 en 2. Onder scenario 3 en 4 worden bijkomend de 
geluidsrichtwaarden ter hoogte van beoordelingspunten 7, 8 en 9 overschreden. De 
overschrijdingen zouden tot 5 dB(A) boven de richtwaarden uitkomen, waardoor brideren 
noodzakelijk is.
Voor elk van de ontwikkelingsscenario’s werd een brideringsvoorstel uitgewerkt. Aangezien de 
geluidsrichtwaarden onder het brideringsvoorstel onder alle ontwikkelingsscenario’s ter hoogte 
van meerdere beoordelingspunten nog benaderd of geëvenaard zouden worden tijdens de avond- 
en nachtperiode, zou een controlemeting ter evaluatie nodig zijn na ingebruikname.

6. Voor de exploitatie van WT-L2 zou er een bijkomende oppervlakte van 1.500 m² aan 
waterdoorlatende verharding moeten voorzien worden, alsook een oppervlakte van 420 m² voor 
de exploitatie van WT-L3. Door het gebruik van een waterdoorlatende verharding kan 
hemelwater plaatselijk infiltreren, gezien WT03 ook in mogelijk overstromingsgevoelig gebied 
zou gelegen zijn.

7. Er bevinden zich geen speciale beschermingszones in de nabije omgeving, waardoor er geen 
risico is op betekenisvolle aantasting van actuele en mogelijke toekomstige 
habitatrichtlijngebieden. Er diende geen passende beoordeling en verscherpte natuurtoets te 
worden opgemaakt.



OMGP-2019-0208
nv EDF Luminus

13/45

De soortentoets wordt in meer detail besproken in het advies dat verstrekt wordt door het 
Agentschap voor Natuur en Bos.

8. Er werden tijdens het openbaar onderzoek meerdere bezwaren ingediend door inwoners van 
Herentals en Grobbendonk. Er wordt vooral melding gemaakt van toenemende geluidshinder en 
de visuele impact, en waardevermindering van de eigendommen van de bewoners.

9. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid, veroorzaakt 
door het aangevraagde project, kunnen niet tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.
De vergunning voor de aanvraag kan niet verleend worden;

Gelet op het deels gunstige advies d.d. 5 juli 2019 van het departement Omgeving - Afdeling G.O.P. 
Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO); op volgende elementen uit dit advies:
1. De aanvraag is volgens het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978) gelegen in een 

industriegebied en in een bosgebied.
De aanvraag is niet gelegen binnen de begrenzing van een gemeentelijk plan van aanleg.
De aanvraag is gelegen binnen de begrenzing van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Afbakening kleinstedelijk gebied Herentals’, definitief vastgesteld op 27 september 2018. De 
aanvraag is gelegen binnen de afbakeningslijn kleinstedelijk gebied Herentals. De gebieden 
binnen de afbakeningslijn behoren tot het kleinstedelijk gebied Herentals. De op het ogenblik van 
de vaststelling van dit plan bestaande bestemmingsplannen met bijhorende bestemmings- en 
inrichtingsvoorschriften en geldende niet-vervallen verkavelingen met bijhorende voorschriften 
blijven onverminderd van toepassing. De bestaande voorschriften kunnen daar door 
voorschriften in nieuwe gewestelijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 
worden vervangen. Bij de vaststelling van die plannen en bij overheidsprojecten binnen de 
grenslijn gelden de relevante bepalingen van de ruimtelijke structuurplannen, conform de 
decretale bepalingen in verband met de verbindende waarde van die ruimtelijke 
structuurplannen.
De aanvraag is niet gelegen binnen de omschrijving van een goedkeurde en niet-vervallen 
verkaveling.

2. Artikel 7.4.5. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt dat de voorschriften van de 
ruimtelijke uitvoeringsplannen, voor het grondgebied waarop ze betrekking hebben, de 
voorschriften van de plannen van aanleg vervangen, tenzij het ruimtelijk uitvoeringsplan het 
uitdrukkelijk anders bepaalt. De aanvraag is gelegen binnen de begrenzing van het provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Herentals’. Het uitvoeringsplan stelt 
echter dat de bestaande bestemmingsplannen met bijhorende bestemmings- en 
inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing blijven. Het blijft bijgevolg de bevoegdheid 
van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een 
goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht 
zijnde gewestplan.

3. De 3 windturbines worden ingeplant in het industriegebied. Windturbine WT01 (WT-L1) paalt 
evenwel onmiddellijk aan bosgebied. De buismast van deze windturbine wordt voorzien in 
industriegebied; de overdraai van de wieken gebeurt echter ook in het bosgebied.
De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het van kracht zijnde 
gewestplan voor de oprichting van WT02 (WT-L2) en WT03 (WT-L3) in industriegebied.
De aanvraag is principieel in strijd met de voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan 
voor de oprichting van WT01 (WT-L1) wat betreft de overdraai van de wieken in bosgebied. Er 
zijn geen afwijkingsmogelijkheden van toepassing op voorliggende aanvraag voor de oprichting 
van deze windturbine.

4. EDF Luminus plant de bouw en de exploitatie van 3 windturbines (WT01, WT02, WT03), met een 
individueel vermogen van 3,8 MW, in de industriezone Klein Gent op het grondgebied van de 
gemeente Grobbendonk en Herentals. De windturbines worden respectievelijk ingeplant op de 
terreinen van Soprema (WT01), Auria Solutions (WT02) en Plastic Omnium (WT03). De 
industriezone Klein Gent situeert zich ten zuiden van de E313 en ten oosten van een 
spoorwegverbinding.
De 3 windturbines vormen een deel van een groter gepland windturbineproject van in totaal 5 
windturbines. De 2 andere windturbines in de industriezone worden aangevraagd door Eneco 
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Wind Belgium. De locatiekeuze van de windturbines is het resultaat van een samenwerking 
tussen beide partijen met als doel tot een optimale en energetisch maximale invulling te komen 
van het bedrijventerrein en zijn onmiddellijke omgeving.

5. WT01 heeft een rotordiameter van maximum 114 m, WT02 een rotordiameter van maximum 110 
m en WT03 een rotordiameter van maximum 124 m. De keuze van de rotordiameter is gebeurd 
op basis van een aantal beperkingen, zoals nabijheid autosnelweg en spoorlijn. De tiphoogte van 
de windturbines zal respectievelijk 145,4 m (WT01), 144,8 m (WT02) en 145,6 m (WT03) 
bedragen. 
De geplande windturbines hebben een rotor met 3 wieken en draaien bij een laag toerental. Er is 
gekozen voor een windturbine op  een buismast.
De windturbines worden aangesloten op het openbaar elektriciteitsnetwerk via een ondergrondse 
middenspanningskabel. Tevens wordt er per windturbine een middenspanningscabine voorzien. 
De cabine is 3 m x 9m groot.

6. Voor de oprichting van de windturbines dienen geen nieuwe toegangswegen aangelegd te 
worden. Voor WT01 zal het werfverkeer via de straat Bouwelven verlopen. Deze weg zal ook 
gebruikt worden voor het plaatsen van WT02. Voor WT03 zal de Grensstraat als toegangsweg 
dienen. Aangezien de zone waar WT01 wordt geplaatst reeds verhard is, moet hier geen 
bijkomende verharding voorzien worden. Voor WT02 zal de verharding voorzien worden op het 
braakliggend terrein naast het bedrijf Auria Soltions. Dit zal gebeuren aan de hand van een 
waterdoorlatende verharding met een oppervlakte van circa 25 m op 60 m. Voor WT03 is de 
locatie van de windturbine reeds verhard, maar er zal een klein deel extra worden verhard dat 
zal dienen als kraanplatform en als permanent werkplatform. Het gaat over een bijkomende 
verharde oppervlakte van circa 14 m op 30 m. Ook hier wordt gekozen voor een 
waterdoorlatende verharding. De waterdoorlatende verharding zal bestaan uit steenslag van circa 
70 cm.

7. Duurzame ontwikkeling streeft naar het bevredigen van de huidige behoeften, zonder die van de 
toekomst in het gedrang te brengen; één van de belangrijkste instrumenten om tot een 
duurzame ontwikkeling op wereldschaal te komen is het aanwenden van milieuvriendelijke 
energie, waardoor de uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijke emissies vermindert.
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In het kader van de internationale afspraken, namelijk het Klimaatverdrag van de Verenigde 
Naties in mei 1992 en de VN-conferentie in het Japanse Kyoto in december 1997, hebben België, 
en Vlaanderen in het bijzonder, specifieke doelstellingen inzake broeikasgasemissiereductie 
vooropgesteld.
In het Protocol ‘Kyoto’ dat op 16 februari 2005 in werking is getreden werden bindende 
doelstellingen vastgelegd voor het verminderen van de broeikasgasemissies en werd gesteld dat 
België haar emissies moet verminderen; de toepassing van hernieuwbare energiebronnen is één 
van de maatregelen om deze emissies terug te dringen.
Windenergie is één van de noodzakelijke opties om de bindende Europese doelstelling voor 
België (een aandeel van 13% hernieuwbare energie in het energieverbruik) te halen, alsook om 
de doelstelling te behalen die geformuleerd is in het Vlaams Energiedecreet om tegen 2020 
20,5% van de certificaatplichtige elektriciteitsleveringen uit hernieuwbare energiebronnen te 
halen.
Voor de impact op de energievoorziening komt dit overeen met een duurzame 
elektriciteitsproductie voor ongeveer 540.000 gezinnen. De besparing op primaire energie van 
deze duurzame elektriciteit stemt overeen met een energie-inhoud van 400.000 ton olie-
equivalent. De uitstoot van schadelijke emissies die bij de verbranding van fossiele brandstoffen 
optreedt wordt vermeden, zodoende wordt een positieve bijdrage geleverd aan leefmilieu, natuur 
en volksgezondheid.
In het kader van het Energiedecreet stelt de Vlaamse Regering voor elk jaar een bruto 
binnenlandse groenestroomproductie voorop en ze legt indicatieve subdoelstellingen per 
hernieuwbare energiebron vast die erop gericht zijn de vooropgestelde bruto binnenlandse 
groenestroomproductie te bereiken. Op 31 januari 2014 heeft de Vlaamse Regering 
subdoelstellingen tot 2020 vastgelegd. Voor windenergie komen deze doelstellingen overeen met 
een jaarlijks bijkomend vermogen aan windturbines van 80 MW van 2014 tot 2020 en een 
productietoename tot 2094 GWh in 2020. In het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 gaat de 
Vlaamse Regering het engagement aan om actief de Europese doelstellingen voor hernieuwbare 
energie te helpen verwezenlijken.
In 2016 werden, in het kader van de uitwerking van het Energieplan, de subdoelstellingen van 
2014 geherevalueerd. Voor windenergie is er daarbij een extra productie van 1.563 GWh tegen 
2020 vooropgesteld. Op 16 december 2016 werd het windplan ’Windkracht 2020’ goedgekeurd. 
Het doel van ‘Windkracht 2020’ is de voornaamste drempels weg te werken, zodat er veel sneller 
en veel meer windturbines gebouwd kunnen worden. Dit zou ervoor moeten zorgen dat er tegen 
2020 minstens 280 extra windturbines bijkomen (ten opzichte van eind 2016) om de klimaat- en 
energiedoelstellingen te halen.
Op basis van de ervaring opgedaan met de eerste omzendbrief EME/2000.01 werd de 
gecoördineerde aanpak verder uitgebouwd. Deze gecoördineerde aanpak is gebaseerd op 
elementen vanuit sectorale afwegingen en randvoorwaarden op basis van de ruimtelijke 
ontwikkelingsperspectieven uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, onder meer rekening 
houdend met de invalshoeken natuur, landbouw, woon- en leefmilieu, economie, geluid, 
landschap, veiligheid, recreatie, energierendabiliteit en best beschikbare technologie, luchtvaart, 
radar- en andere golvenverstoring, …. Deze geactualiseerde beleidslijn wil die effecten op 
verschillende sectoren minimaliseren, alsook voldoende ontwikkelingskansen voor windenergie 
op land aanbieden.
Sinds de invoering van de omzendbrief van 2006 evolueerde het beleid met impact op 
hernieuwbare energie en de oprichting van windturbines in het bijzonder. De Vlaamse Regering 
besliste de nodige initiatieven te zullen nemen om de bijdrage te bepalen die windenergie en 
andere hernieuwbare energiebronnen moeten leveren aan het bereiken van de doelstellingen, om 
zo te komen tot een strategische aanpak op het vlak van hernieuwbare energie. Met het besluit 
van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de 
milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende 
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zijn, wat betreft de actualisatie van 
voormelde besluiten aan de evolutie van de techniek (Belgisch Staatsblad 21 maart 2012), 
nieuwe sectorale voorwaarden voor windturbines opgelegd.
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Deze beleidsevoluties maken het noodzakelijk de omzendbrief EME/2006/01 – RO/2006/02 te 
actualiseren door de bepalingen uit deze omzendbrief samen te voegen met de bepalingen uit de 
conceptnota van 8 juli 2011 en de afwegingselementen geluid, slagschaduw en veiligheid te 
actualiseren naar aanleiding van de nieuwe sectorale voorwaarden voor windturbines uit het 
besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 en de wijzigingen in te voegen die 
doorgevoerd zijn in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
De omzendbrief RO/2014/02 heft de omzendbrief EME/2006/01 - RO/2006/02 van 12 mei 2006 
‘Afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines’ op. De omzendbrief 
steunt op belangrijke pijlers, namelijk een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, een duurzaam 
energiegebruik, de voordelen van windenergie ten opzichte van andere energiebronnen en de 
economische meerwaarde van windenergie.
In opdracht van de Vlaamse overheid de stelde de Organisatie Duurzame Energie, in 
samenwerking met de VUB, een Windplan Vlaanderen op. Op basis van de 
gewestplanbestemmingen en de op dat ogenblik geldende afwegingscriteria werd een inschatting 
gemaakt van de ruimte die beschikbaar kan zijn voor windenergie in Vlaanderen. Deze studie 
resulteerde in een gedetailleerde kaart van Vlaanderen, waarop de gebieden zijn aangeduid die 
op basis van bestemming en afstandsregels in principe niet in aanmerking komen voor de 
inplanting van windturbines, en de gebieden die in principe bij voorkeur in aanmerking komen na 
verder gedetailleerd onderzoek van alle afwegingscriteria.
De provincie Antwerpen heeft een specifieke screening uitgevoerd om een ruimtelijke visie te 
bieden voor de inplanting van grote windturbines. Met het resultaat van deze screening wordt 
een kader geboden voor een geclusterde inplanting van grote windturbines door potentiële 
inplantingslocaties af te bakenen. Hierbij werd vertrokken vanuit het ruimtelijk principe dat grote 
windturbines best zoveel mogelijk geclusterd worden met bestaande infrastructuren (vb. 
autosnelwegen en grote industriegebieden). Binnen deze zones worden gebieden uitgesloten 
omwille van hun natuurlijke, landschappelijke waarde of omwille van bewoning. In ieder geval 
dient hierbij opgemerkt te worden dat binnen de kaderplannen deze zones aangeduid werden als 
potentiële zones voor de inplanting van windturbines. Deze is echter geen vrijgeleide voor 
vergunningen. Iedere aanvraag dient op zich grondig bekeken te worden, rekening houdend met 
plaatselijke ruimtelijke karakteristieken van de omgeving en gegevens die blijken uit o.a. 
terreinbezoek en het openbaar onderzoek. Volgens de screening worden grote infrastructuren 
zoals autosnelwegen, HST-lijnen en hoogspanningslijnen uitermate geschikt bevonden voor de 
inplanting van windturbines. Zoals we uit onderstaande kaart kunnen afleiden, is de projectzone 
gelegen binnen een potentiële inplantingszone van de provinciale screening windturbines van de 
provincie Antwerpen.

8. Artikel 4.3.1 §2 van de VCRO bepaalt het volgende:
De overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld met 
inachtneming van volgende beginselen:



OMGP-2019-0208
nv EDF Luminus

17/45

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 volgende 
aspecten in rekening brengen:
a) beleidsmatig gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de aandachtspunten, 

vermeld in punt 1° ;
b) de bijdrage van het aangevraagde aan de verhoging van het ruimtelijk rendement 

voor zover:
1) de rendementsverhoging gebeurt met respect voor de kwaliteit van de woon- en 

leefomgeving;
2) de rendementsverhoging in de betrokken omgeving verantwoord is;

3° indien het aangevraagde gelegen is in een gebied dat geordend wordt door een ruimtelijk 
uitvoeringsplan, een gemeentelijk plan van aanleg of een omgevingsvergunning voor het 
verkavelen van gronden waarvan niet op geldige wijze afgeweken wordt, en in zoverre dat 
plan of die vergunning voorschriften bevat die de aandachtspunten, vermeld in 1°, 
behandelen en regelen, worden deze voorschriften geacht de criteria van een goede 
ruimtelijke ordening weer te geven.

De Vlaamse Regering kan, thematisch of gebiedsspecifiek, integrale ruimtelijke voorwaarden 
bepalen, ter beoordeling van de inpassing van welbepaalde handelingstypes, of van 
handelingen in specifieke gebieden, in een goede ruimtelijke ordening, onverminderd 
strengere planologische voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

Artikel 1.1.4 van de VCRO stelt:
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.

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van de aanvraag van een stedenbouwkundige 
vergunning met de goede plaatselijke ordening dient in de eerste plaats rekening te worden 
gehouden met de ordening in de onmiddellijke omgeving; al naar gelang de aard en de omvang 
van de ontworpen constructie kan ook rekening worden gehouden met de ordening in de ruimere 
omgeving; die laatste is daarbij uiteraard minder doorslaggevend en mag er alleszins niet toe 
leiden dat de ordening in de onmiddellijke omgeving, die de plaatselijke aanleg het meest 
bepaalt, buiten beschouwing wordt gelaten. De opvatting over de goede ruimtelijke ordening van 
een gebied moet een zekere continuïteit vertonen; derhalve is het dan ook van belang rekening 
te houden met voordien verleende vergunningen of weigeringen en de vergunningverlenende 
overheid deze niet als onbestaande mag beschouwen.
Duurzaam ruimtegebruik houdt bijgevolg in dat rekening gehouden wordt met de meest optimale 
planmatige invulling van een gebied, onder andere in functie van de kwetsbaarheid en de 
draagkracht van het gebied. Windturbines kunnen nadrukkelijk een effect hebben op de site en 
de ruimte omgeving. Duurzaamheid vormt dus een onderdeel van de goede ruimtelijke ordening. 
Het komt er bijgevolg op aan de vraag naar locaties voor de oprichting van windturbines te 
verzoenen met de vraag naar een kwaliteitsvolle ruimtelijke ordening. Eén van de 
basisdoelstellingen hierbij is het behoud en waar mogelijk de versterking van het buitengebied.
Complementair daaraan is het ruimtelijk principe van de gedeconcentreerde bundeling van 
belang. Door activiteiten te concentreren (bij voorbeeld in de kernen van het buitengebied en 
aansluitend bij stedelijke gebieden) moet de verdere versnippering worden tegengegaan en moet 
ook de druk op het buitengebied worden verminderd. Bij de ruimtelijke ingreep wordt ernaar 
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gestreefd bijkomende negatieve, storende visuele vervuiling of impact op een gebied of locatie 
zoveel te mogelijk te vermijden of te minimaliseren. Er moet gestreefd worden naar een 
ruimtelijke concentratie van windturbines in zeehavengebieden, industriegebieden of in de 
nabijheid van markant in het landschap voorkomende infrastructuren zoals wegen, spoorwegen, 
rivieren, kanalen, hoogspanningsleidingen,   …
De locatiekeuze voor windturbines moet passen in de samenhangende visie op de gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie. Het project moet aansluiten bij de schaal en 
de opbouw van het landschap en de omvang van het project mag de structuur en de essentiële 
functies van het buitengebied niet aantasten. Concreet betekent dit dat de oprichting van 
windturbines alleszins moet vermeden worden in gebieden met een (potentieel) belang voor 
speciale beschermingszones.

9. De aanvraag bevat een lokalisatienota waarin de relevante aspecten zoals vermeld in de 
omzendbrief RO/2014/02 ‘Afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van 
windturbines’ worden onderzocht.
Conform de omzendbrief vertrekt voorliggende aanvraag vanuit het bundelingsprincipe. Er wordt 
gestreefd naar een landschappelijke bundeling van een cluster windturbines met andere 
landschapsvormende elementen zoals lijninfrastructuren en (grootschalige) bedrijventerreinen. 
Het voorliggende project voorziet de plaatsing van 3 nieuwe windturbines in de bestaande 
industriezone Klein Gent. 
De oprichting van WT01 is, zoals reeds hoger gesteld, vanuit stedenbouwkundig oogpunt 
onaanvaardbaar: de overdraai van de wieken van deze windturbine gebeurt in bosgebied, een 
ruimtelijk kwetsbaar gebied. D.d. 1 juli 2016 werd een aanvraag voor een gelijkaardige 
inplanting reeds geweigerd door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Er werd toen 
gesteld dat deze windturbine volgens de Windkaart Vlaanderen in een natuurbuffer ligt en de 
voorgestelde inplanting bijgevolg niet wenselijk is. Dit standpunt blijft behouden. Het voorzien 
van een windturbine onmiddellijk palend aan een ruimtelijk kwetsbaar gebied is niet 
aanvaardbaar. 
Het uitsluiten van WT01 maakt het echter niet onmogelijk om voor de andere windturbines nog 
een gunstige beoordeling te geven. De overige 2 windturbines in voorliggende aanvraag vormen 
immers samen met de windturbines aangevraagd door Eneco Wind Belgium een cluster. Er wordt 
bijgevolg voldaan aan het bundelingsprincipe. Het industrieterrein wordt tevens gekenmerkt door 
ruimtebepalende lijninfrastructuren (hoogspanningslijnen, E313, spoorweg), verticale elementen 
(hoogspanningsmasten, verlichtingspalen) en industriële gebouwen. Windturbines WT02 en 
WT03 worden ingeplant in de industriezone onmiddellijk palend aan de E313. De visuele impact 
van deze windturbines blijft dan ook beperkt; de windturbines  zullen geen schaalverkleinend 
effect hebben op het landschap van de industriezone.

10.Bij de keuze van de meest optimale en maximale inplanting van de windturbines werd er 
rekening gehouden met enerzijds de aanwezigheid van deze grote structuren en duidelijke 
landschapskenmerken en anderzijds met de bestaande en toekomstige activiteiten in het 
projectgebied. Rekening houdend met en efficiënt ruimtegebruik en een optimale benutting van 
het potentieel aan hernieuwbare energie werd voorliggende inplanting bekomen. Voorliggende 
aanvraag vormt een optimale invulling van de projectzone.

11.Op de aanvraag is het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling 
van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater 
van toepassing.
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van deze verordening. Een groot deel 
van de terreinen is reeds verhard. Voor voorliggende aanvraag worden slechts beperkt nieuwe 
verhardingen voorzien. De nieuwe verharding bestaat tevens uit een waterdoorlatende 
verharding in steenslag. Het water dat op deze verharding valt, kan op natuurlijke wijze 
infiltreren op eigen terrein in de bodem. 
WT03 is evenwel gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied. Voor deze windturbine zal 
het advies van de provinciale dienst Waterbeleid een belangrijke beoordelingsgrond vormen. Dit 
advies is ons echter nog niet gekend.
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12.De aanvraag is vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar en verenigbaar met de goede 
ruimtelijke ordening wat betreft de inplanting van windturbines WT02 en WT03. Het ruimtelijk 
principe van gedeconcentreerde bundeling wordt geconcretiseerd door de windturbines 
gebundeld binnen het industriegebied in te planten langs de E313. De ruimtelijke impact van 
deze windturbines in het industriegebied blijft beperkt. De windturbines zullen geen 
schaalverkleinend effect hebben op het landschap van de industriezone.
De aanvraag is vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet aanvaardbaar wat betreft de inplanting 
van windturbine WT01. De buismast van deze windturbine wordt voorzien in industriegebied, 
echter onmiddellijk palend aan bosgebied. De overdraai van de wieken van de windturbine 
gebeurt dus ook in het bosgebied. Bosgebieden worden in de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening omschreven als ruimtelijk kwetsbare gebieden. Het voorzien van de overdraai van de 
windturbine in bosgebied is in strijd met de betreffende voorschriften van het van kracht zijnde 
gewestplan;

Gelet op het stilzwijgende, gunstige advies van het Vlaams Energieagentschap (VEA);

Gelet op het gunstige advies d.d. 2 juli 2019 van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB); op 
volgende elementen uit dit advies:
1. De windturbines zijn gelegen in industriegebied volgens het gewestplan.
2. Het habitatrichtlijngebied BE2100026 ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, 

moerassen en heiden is gelegen op circa 1.120 m ten noorden van de exploitatie. Het Vlaams 
ecologisch netwerk aangeduid als grote eenheid natuur ‘De Vallei van de Kleine Nete 
benedenstrooms’ met gebiedsnummer 313 is gelegen op circa 2.000 m van de exploitatie.

3. Het gebied is biologisch minder waardevol volgens de biologische waarderingskaarten.
4. EDF Luminus beoogt de bouw en exploitatie van drie windturbines in het bedrijventerrein ‘Klein 

Gent’ te Grobbendonk-Herentals. De voorlopige specificaties van de windturbines zijn 
weergegeven in tabel 1.

Tabel 1: Technische specificaties van de turbines. 
De gegevens betreffen de maximaal te vergunningen afmetingen en vermogen.

WT Tiphoogte
(m)

Rotordiameter
(m)

Masthoogte
(m)

Vermogen
(MW)

1 145,4 114 90 3,8
2 144,8 110 92 3,8
3 145,6 124 85 3,8

5. Er zijn geen waardevolle vegetaties aanwezig op de percelen waar de windturbines worden 
ingepland. Echter voor de verplaatsing van de windturbine onderdelen zullen er in het 
worstcasescenario 6 platanen verwijderd moeten worden langsheen de toegangsweg Bouwelven. 
De platanen betreffen echter nog jong plantgoed, bijgevolg is het effect verwaarloosbaar.

6. Voor de plaatsing van de windturbines dient er bemaald te worden. Ruim gezien bedraagt de 
maximale invloedstraal van de bemaling circa 45 m. Binnen deze beperkte afstand bevinden zich 
bij beide windturbines geen kwetsbare grondwaterafhankelijk vegetaties.

7. Gezien de ruime afstand tot de dichtstbijzijnde speciale beschermingszone is er geen passende 
beoordeling opgemaakt. Het dossier vermeldt geen expliciet onderzoek naar de mogelijke 
aantasting van instandhoudingsdoelstellingen van speciale beschermingszones. 
Op basis van de gegevens in het dossier concludeert het Agentschap voor Natuur en Bos dat de 
vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle aantasting zal veroorzaken van de 
instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone. Er dient dus geen passende 
beoordeling te worden opgemaakt.

8. Gezien de ruime afstand tot het Vlaams ecologisch netwerk is er geen verscherpte natuurtoets 
opgemaakt.
Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen 
onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN zal veroorzaken.
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9. De Vlaamse risicoatlas vleermuizen m.b.t. windturbines geeft aan dat WT01 en WT02 zich 
bevinden in zone 2 risico, omwille van de aanwezigheid van de bossen van het Goor en 
omgeving.
Er is een quickscan-inventarisatie uitgevoerd waarbij de vleermuisactiviteit gedurende drie 
avonden met behulp van batdetectoren in beeld werden gebracht. Hiernaast zijn op twee locaties 
gedurende 7 opeenvolgende nachten gebruik gemaakt van automatische batdetectoren. Tijdens 
deze inventarisatie werden acht soorten vleermuizen aangetroffen (zie tabel 2).

Tabel 2: overzicht van de geïnventariseerde vleermuissoorten, rode lijst status, omschrijving van de waarnemingen, het 
aantal waarnemingen en het risico met betrekking tot windturbines.

Soort Rode lijst Waarnemingen Aantal 
waarnemingen

Risico 
windturbines

Gewone dwergvleermuis
(Pipistrellus pipistrellus)

Momenteel 
niet in gevaar

In het gebied een vrij algemene soort. 
Jaagt in de omgeving van de vijver en 
langs de boomrijen in het industriegebied. 
Op de westrand maakt de soort gebruik 
van de bosrand om te foerageren. 
Mogelijks is er in één of meerdere 
gebouwen op het industrieterrein een 
zomerkolonie aanwezig.

2.758 keer
Gedetecteerd
(90%)

Hoog risico

Ruige dwergvleermuis
(Pipistrellus nathusii)

Momenteel 
niet in gevaar

Is nagenoeg enkel tijdens de trekperiode  
(half augustus – september) in het gebied 
vastgesteld en trekt er vermoedelijk vooral 
door en blijft minder ter plaatse 
foerageren.

121 opnames
(4%)

Zeer hoog 
risico

Watervleermuis
(Myotis daubentonii)

Bijna in 
gevaar

De gedetecteerde dieren zijn 
hoogstwaarschijnlijk exemplaren die zich 
tussen hun jachtgebieden verplaatsen.

6 opnames

Baard/Brandts vleermuis
(Myotis mystacinus/brandtii)

Momenteel 
niet in gevaar

Langs de rand van het bosgebied werden 
er weinig opnames gemaakt, bijgevolg zijn 
er geen zomerkolonies in de omgeving van 
het industriegebied te verwachten. 
Mogelijks is er wel in het uitgestrekte 
boscomplex ten westen van het 
industriegebied een zomerkolonie 
aanwezig.

16 opnames

Franjestaart
(Myotis natteri)

Momenteel 
niet in gevaar

In het uitgestrekte boscomplex ten westen 
van het industriegebied is een 
zomerkolonie van deze soort te 
verwachten. Deze soort zal normaliter niet 
komen jagen op het industriegebied in de 
buurt van de geplande turbines.

3 opnames

Gewone grootoorvleermuis
(Plecotus auritus)

Bijna in 
gevaar

Mogelijks is er in het uitgestrekt aanpalend 
bosgebied een zomerkolonie aanwezig.

3 opnames

Laatvlieger 
(Eptesicus seronitus)

Kwetsbaar Overvliegt regelmatig de westrand van het 
industriegebied en komst langs de bosrand 
af en toe jagen. In de ruime omgeving van    
het inventarisatiegebied is er vermoedelijk  
een zomerkolonie aanwezig.

122 opnames
(4%)

Hoog risico

Rosse vleermuis (Nyctalus 
noctula)

Kwetsbaar Werd vooral opgenomen in de omgeving 
van de bosrand aan de westrand van het 
industriegebied, waar deze regelmatig 
komt foerageren. Vermoedelijk is er in het 
ruim gebied ten westen van het 
industriegebied een kolonie aanwezig.

51 opnames Zeer hoog 
risico

Uit de vleermuisstudie werd vastgesteld dat er op de industriezone zelf maar beperkte 
vleermuisactiviteit aanwezig was en dit enkel van gewone dwergvleermuis langs de boomrijen en 
aan de rivier in de industriezone. Langs de bosranden in de overgang van de industriezone naar 
het omvangrijk openruimtegebied ten westen was er matige activiteit van gewone 
dwergvleermuizen en kwamen laatvlieger en rosse vleermuis er onregelmatig jagen.
De turbines WT01 en WT02 bevinden zich aan de westzijde van de industriezone en zijn gelegen 
binnen 50 m van een bosje of bosrand, dewelke aangeduid worden als vliegroute in het 
vleermuisonderzoek. Bijgevolg is de kans op aanvaring met gewone dwergvleermuis, laatvlieger 
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en rosse vleermuis niet uit te sluiten. Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt dat het toepassen 
van een standaard stillegmodus voor WT01 en WT02 als milderende maatregel zich opdringt. Op 
basis van deze stillegmodus worden de turbines stilgelegd bij de volgende parameters:
a. periode van het jaar: 1 april tot 31 oktober;
b. periode van de nacht: zonsondergang tot zonsopgang;
c. windsnelheid op rotorhoogte: < 6 m/s, in najaarstrek < 7 m/s  voor rosse vleermuis;
d. temperatuur op rotorhoogte: > 6°C;
e. neerslag: neerslagintensiteit < 5 mm/u.

10.Het projectgebied is niet aangeduid volgens de risicoatlas vogels met betrekking tot 
windturbines. Voor de natuurtoets werden geen vogelinventarisaties uitgevoerd. 
Een opvraging van de beschikbare gegevens toont aan dat het industriegebied de minst 
interessante zone is voor broedvogels binnen het projectgebied, met uitzondering voor 
broedgevallen van scholekster, houtduif en zwartkop. 
Westelijk in het projectgebied is het bosgebied Bouwel-het Goor gelegen. Dit is een ecologisch 
zeer interessant gebied voor broedvogels. In het zuiden van het projectgebied is een open 
agrarisch gebied aanwezig met relatief weinig natuurlijke elementen. Het gebied is wel 
interessant voor Kievit die met meerdere koppels in het gebied broedt. Deze broedgevallen 
liggen echter buiten de worstcaseverstoringsperimeter. Op kaart ‘voorkomen weidevogels’ wordt 
een maximale verstoring Kievit van 660 m gehanteerd. Binnen deze verstoringsperimeter zijn er 
geen broedgevallen aanwezig.
Binnen het projectgebied worden er ook roofvogels waargenomen, waaronder buizerd, torenvalk 
en sperwer. Het is niet uitgesloten dat de voorkomende roofvogels in aanvaring zullen komen 
met de windturbines. Het risico is afwezig tot beperkt voor WT02 en WT03, maar bestaat voor 
WT01 die aan de rand van het industriegebied gelegen is nabij voor roofvogels interessant 
foerageergebied. Aangezien de betreffende soorten volgens de rode lijst aangeduid zijn als niet 
in gevaar of bedreigd, wordt hier geen significante impact van de windturbines verwacht;

Gelet op het gunstige advies d.d. 23 mei 2019 van de nv Infrabel (Infrabel); op volgende elementen 
uit dit advies:
1. Voor windturbines welke zich in de strook bevinden tussen de valhoogte en de halve 

rotordiameter (met een minimum van 30 m) van de vrije rand, kan een gunstig advies 
afgeleverd worden na ontvangst van een attest van een erkend studiebureel op het vlak van 
stabiliteitsberekening, waarin wordt gesteld dat het ontwerp van de turbine is gebeurd volgens 
de geldende normen. Een eventuele rekennota welke ter nazicht wordt meegestuurd, zal niet 
worden nagezien.

2. Eventueel kan Infrabel, naast het attest, bijkomende documenten (bv. een risicoanalyse) vragen 
zo de lokale omstandigheden dat zouden vereisen (bv. in het geval van een windturbine die in de 
nabijheid van een Infrabel-dienstgebouw zou worden ingeplant).

3. Voor bijsporen (V ≤ 40km/h, niet-geëlektrificeerd en geen reizigersverkeer) kan eventueel een 
afwijking worden toegestaan na evaluatie van de risicoanalyse;

Gelet op het ongunstige advies van het Agentschap Wegen en Verkeer, district Geel (AWV) d.d. 28 
mei 2019; op volgende elementen uit dit advies:
1. Om een zorgvuldige beoordeling te kunnen maken van de voorliggende aanvraag is het 

noodzakelijk dat het Agentschap Wegen en Verkeer over alle vereiste informatie beschikt. 
2. Op basis van voorliggende stukken bij de vergunningsaanvraag kan er geen advies worden 

gegeven. Van zodra de vergunningsaanvraag volledig is, kan er een nieuwe adviesvraag 
ingediend worden.
Op de plannen worden er namelijk geen maten weergegeven t.o.v. de autosnelweg. De 
constructie moet buiten de bouwvrije 30 m-zone worden ingepland. De verticale projectie van de 
wieken op de grond moet buiten de 10 m-zone vallen. Indien de constructie (deels) binnen de 
30m-zone ligt, moet er hiervoor een afwijking worden aangevraagd met een grondige motivatie.
Deze afwijking moet worden aangevraagd vóór het indienen van een nieuwe bouwaanvraag.
Indien deze afwijking niet werd verleend, zijn alle eventuele verleende vergunningen niet 
rechtsgeldig.
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Gelet op volgende elementen uit het aanvullende, gunstige advies van het Agentschap Wegen en 
Verkeer d.d. 23 juli 2019:
1. De vergunning kan verleend worden onder de hiernavolgende bijzondere voorwaarden en de 

algemene voorwaarden (als bijlage):
2. Bijzondere voorwaarden

a. Vastlegging ten opzichte van de grens van het autosnelwegdomein (A0130001 van 25.3 +61 
tot 25.4 +40):
- De bouwlijn ligt op 30 m van de grens van het autosnelwegdomein volgens het Besluit van 

de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 (betreffende de vrije stroken langs 
autosnelwegen, eerste artikel). Deze is gemeten loodrecht op de as van de autosnelweg.

- Volgens K.B. 23/06/1961 wordt het vak Wommelgem - Kwaadmechelen ingedeeld bij de 
categorie van autosnelwegen.

- Bepaling van de grens van het domein van de autosnelweg: ONBEKEND.
Vastlegging ten opzichte van de grens van het autosnelwegdomein (A0130001 van 24.2 +18 
tot 24.2 +62):
- De bouwlijn ligt op 30 m van de grens van het autosnelwegdomein volgens het Besluit van 

de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 (betreffende de vrije stroken langs 
autosnelwegen, eerste artikel). Deze is gemeten loodrecht op de as van de autosnelweg.

- Volgens K.B. 23/06/1961 wordt het vak Wommelgem - Kwaadmechelen ingedeeld bij de 
categorie van autosnelwegen.

- Bepaling van de grens van het domein van de autosnelweg: onbekend.
3. Voorwaardelijk gunstig advies onder volgende voorwaarden:

Voor het gedeelte van de constructie dat binnen de bouwvrije 30m-zone ligt, moet een afwijking 
worden verkregen van de Administrateur-Generaal.
Indien deze afwijking niet werd verleend, zijn alle eventuele verleende vergunningen niet 
rechtsgeldig;

Gelet op het ongunstige advies van het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) d.d. 18 juni 2019; 
op volgende elementen uit dit advies:
1. Het directoraat-generaal Luchtvaart brengt, na consultatie van de internationale luchthaven van 

Antwerpen (EBAW), skeyes en Defensie, een negatief advies uit voor het oprichten van 3 
windturbines te Grobbendonk-Herentals met een hoogte van 147 m AGL (boven het natuurlijk 
grondniveau).

2. Aangezien de betrokken windturbine gelegen zijn in de ‘Line Of Sight’ van de radarsystemen van 
Bevekom, vraagt Defensie dat, overeenkomstig haar radarbeleid, een "simple engineering study" 
wordt ingediend. 

3. Skeyes kan een positief advies verlenen voor T1 met een maximale tiphoogte van 157 meter 
TAW. Voor T2 en T3 kan Skeyes geen positief advies verlenen daar beide windturbines zich in de 
DVOR BUN bevinden en op deze locatie het maximaal aantal toegelaten windturbines reeds 
bereikt is. 

4. De Lambertcoördinaten van de betreffende windturbines zijn:
X Y

T1 178325.0 206411.0
T2 178713.0 206440.0
T3 179743.0 205909.0

5. Dit project is gelegen binnen een zone categorie B (langs de autosnelweg) en binnen een zone 
categorie C;

Gelet op volgende elementen uit het ongunstige subadvies van Defensie d.d. 30 mei 2019:
1. Luchtvaart

a. Vermits het project zich gedeeltelijk in de ‘Controlled Traffic Region’ van Antwerpen/Deurne 
bevindt, is het advies van Belgocontrol vereist. Defensie zal zich bij dit advies aansluiten.
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b. Bovendien is het project gedeeltelijk op grondgebied van categorie C gelegen. De bebakening 
dient dan ook minimaal te voldoen aan de normen voor het grondgebied van categorie C. 
conform circulaire “GDF-03 – Richtlijnen betreffende de bebakening van hindernissen voor de 
luchtvaart”.

2. Radar
Het project bevindt zich verder ook in de ‘Line Of Sight’ van de radarsystemen van Bevekom. 
Gezien de specifieke locatie van het project dient een ‘simple engineering study’ worden 
uitgevoerd conform EUROCONTROL-GUID-130 om aan te tonen dat er geen negatieve impact is 
op de correcte werking van de naderingsradar van Bevekom. Als dit niet strikt wordt nageleefd, 
dient ons advies t.o.v. het windmolenpark als ongunstig te worden beschouwd. De engineering 
study moet rekening houden met de bestaande (gebouwde en/of vergunde) windturbines in de 
omgeving van de nieuwe windturbines. De studie dient bij een gespecialiseerde firma en op 
kosten van de aanvrager besteld te worden. Ze dient voorgelegd te worden aan onze diensten 
ter evaluatie van de conformiteit en interpretatie van de conclusies;

Gelet op het subadvies van skeyes d.d. 21 mei 2019, waarbij een gunstig advies wordt verleend 
voor WT1 voor een maximale hoogte van 157 meter TAW en een ongunstig advies voor WT2 en WT3 
aangezien beide windturbines zich binnen in de invloedssfeer bevinden van de DVOR BUN, waar in 
het betreffende sextant het maximum aantal toegelaten windturbines bereikt is;

Gelet op volgende elementen uit het aanvullende, deels gunstige advies van het directoraat-
generaal Luchtvaart d.d. 15 juli 2019:
1. Het directoraat-generaal Luchtvaart brengt, na consultatie van de internationale luchthaven van 

Antwerpen (EBAW), skeyes en Defensie, geen bezwaar tegen het oprichten van 1 windturbine te 
Grobbendonk-Herentals op voorwaarde dat de maximale tiphoogte wordt aangepast tot 
maximaal 157 m AMSL (Above Mean Sea Level), en enkel indien er aan de voorwaarden wordt 
voldaan zoals omschreven in het advies van Defensie, maar adviseert voor 2 windturbines 
negatief.

2. Om de vliegveiligheid te garanderen, vragen wij om tijdens de werkzaamheden de nodige 
maatregelen te treffen voor kranen of andere middelen gebruikt die hoger dan 25 m AGL (boven 
de grond) reiken. Deze dienen 's nachts van een bebakening te worden voorzien. Indien deze 
bebakening niet wordt aangebracht, vragen wij u ons advies voor de betrokken obstakels als 
negatief te beschouwen.

3. Skeyes kan een positief advies verlenen voor T1 met een maximale tiphoogte van 157 m TAW. 
Voor T2 en T3 kan skeyes geen positief advies verlenen daar beide windturbines zich in de DVOR 
BUN bevinden en op deze locatie het maximaal aantal toegelaten windturbines reeds bereikt is. 

4. De Lambertcoördinaten van de geweigerde windturbines zijn:
X Y

T2 178713.0 206440.0
T3 179743.0 205909.0

Gelet op volgende elementen uit het gunstige subadvies van Defensie d.d. 12 juli 2019:
1. Luchtvaart

a. Vermits het project zich gedeeltelijk in de ‘Controlled Traffic Region’ van Antwerpen/Deurne 
bevindt, is het advies van Belgocontrol vereist. Defensie zal zich bij dit advies aansluiten.

b. Bovendien is het project gedeeltelijk op grondgebied van categorie C gelegen. De bebakening 
dient dan ook minimaal te voldoen aan de normen voor het grondgebied van categorie C 
conform circulaire “GDF-03 – Richtlijnen betreffende de bebakening van hindernissen voor de 
luchtvaart”.

2. Radar
Hierbij de aanbevelingen voor het dossier in onderwerp, gebaseerd op de Simple Engineering 
Assessment RADAR van D&R Engineering met referentie SEA – Grobbendonk, Herentals van 07 
juni 2019 v1.0
a. De windturbines zullen gedetecteerd worden door de TA-10 Airfield Surveillance Radar van 

Beauvechain. De effecten zijn aanvaardbaar.
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b. Om de effecten op te heffen zal de radar worden uitgerust met een NGSP in de loop van 
2019. De radar dient te worden bijgestuurd om de effecten van de windmolens op te heffen.

c. Defensie beveelt aan dat de aanvrager een rapport laat opmaken na installatie van de 
windturbines om aan te tonen dat de radar nog steeds aan de specificaties voldoet;

Gelet op het deels gunstige subadvies van skeyes d.d. 21 mei 2019, waarbij een gunstig advies 
wordt verleend voor WT1 (178325-206411) voor een maximale tiphoogte van 157 m TAW en een 
ongunstig advies voor WT2 (178713-206440) en WT3 (179743-205909) aangezien beide 
windturbines zich in de invloedssfeer bevinden van de DVOR BUN, waar in het desbetreffende 
sextant het maximum aantal toegelaten windturbines bereikt is;

Gelet op het ongunstige advies d.d. 27 juni 2019 van het departement Omgeving - Dienst 
Veiligheidsrapportering (Dienst VR); op volgende elementen uit dit advies:
1. De stedenbouwkundige handeling betreft het plaatsen van drie windturbines op het 

industrieterrein Klein Gent te Herentals en Grobbendonk, meer bepaald:
a. WT 1 op (178 325, 206 411);
b. WT 2 op (178 713, 206 440);
c. WT 3 op (179 743, 205 909).

2. Aan een windturbine is zowel een direct mensrisico als een indirect mensrisico verbonden. Binnen 
het huidige kader van zijn werkdomein/bevoegdheid, doet het Team Externe Veiligheid enkel een 
uitspraak over het indirecte mensrisico, meer bepaald het indirecte risico verbonden aan de 
aanwezigheid van gevaarlijke stoffen bij Seveso-inrichtingen gelegen in de nabijheid van een 
windturbine.

3. Bij het aanvraagdossier is een veiligheidsstudie gevoegd, waarin de bepaling en de evaluatie van 
het externe risico van de windturbines is opgenomen. Deze studie werd opgesteld door Filip Van 
den Schoor (erkend VR-deskundige met erkenningsnummer 2013/VR084) van M-tech te Hasselt, 
en draagt als referentie ‘Veiligheidsstudie Windturbineproject Grobbendonk – Herentals, versie 
1.0 dd. september 2018’. 
Daarnaast werd aan de aanvraag ook een addendum aan de veiligheidsstudie (‘Addendum 
veiligheidsstudie Windturbineproject Herentals, versie 1.0 dd. februari 2019’) toegevoegd waarin 
de mogelijk cumulatieve effecten op het vlak van externe veiligheid met andere windturbines in 
de omgeving werden beschouwd.
Deze veiligheidsstudies (i.c. de veiligheidsstudie en het addendum dat eraan werd toegevoegd) 
beschouwen zowel het directe mensrisico als het indirecte mensrisico. Zoals eerder gesteld focust 
het Team Externe Veiligheid zich op het indirecte risico, verbonden aan de aanwezigheid van 
gevaarlijke stoffen bij Seveso-inrichtingen.

4. Uit de veiligheidsstudies blijkt dat binnen de berekende maximale afstand (deze afstand bedraagt 
voor WT1 en WT2 maximaal 620 m en voor WT3 maximaal 511 m en kan (enkel) bereikt worden 
door een rotorblad dat onder de juiste hoek wordt afgeworpen als de rotor in overtoeren (= 2x 
nominaal toerental) draait)) die door een onderdeel van een falende windturbine kan bereikt 
worden:
a. voor WT1 er installaties met gevaarlijke stoffen van een Seveso-inrichting gelegen zijn, m.n. 

deze van de lagedrempel-Seveso-inrichting NOF Metal Coatings Europe (Bouwelven 1, 2280 
Grobbendonk);

b. voor WT2 er installaties met gevaarlijke stoffen van Seveso-inrichtingen gelegen zijn, m.n. 
deze van de lagedrempel-Seveso-inrichting NOF Metal Coatings Europe (Bouwelven 1, 2280 
Grobbendonk) en deze van de hogedrempel-Seveso-inrichting Suez Water Technologies and 
Solutions Belgium (Toekomstlaan 54, 2200 Herentals);

c. voor WT3 er installaties met gevaarlijke stoffen van een Seveso-inrichting gelegen zijn, m.n. 
deze van de hogedrempel-Seveso-inrichting Suez Water Technologies and Solutions Belgium 
(Toekomstlaan 54, 2200 Herentals).

d. voor WT 3 er eveneens een ontspanstation van Fluxys aanwezig is. Zoals eerder vermeld doet 
het Team Externe Veiligheid enkel een uitspraak over het indirecte mensrisico, meer bepaald 
indirecte risico verbonden aan de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen bij Seveso-
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inrichtingen gelegen in de nabijheid van een windturbine. Ontspanstations vallen hier niet 
onder.

Echter de gegevens betreffende de twee hogervermelde Seveso-inrichtingen waarmee in de 
studie werd rekening gehouden zijn niet actueel.
Voor Suez Water Technologies and Solutions Belgium wordt OVR/11/13 aangehaald, terwijl er 
recentere/actuelere veiligheidsrapporten beschikbaar zijn.
Voor NOF Metal Coatings Europe wordt geen bron van de gegevens vermeld, maar beschikt het 
Team Externe Veiligheid over beduidend andere gegevens (o.a. in de vorm van de 
milieuvergunning van de site).
De veiligheidsstudies zijn bijgevolg niet volledig. Het Team Externe Veiligheid kan daarom niet 
zonder meer het besluit van de veiligheidsstudies, met name dat “inplanting van de windturbines 
op de voorgestelde locatie en rekening houdend met de gestelde randvoorwaarden heden voldoet 
aan de criteria die in het kader van de externe veiligheid voor windturbines in Vlaanderen worden 
gehanteerd” onderschrijven. 
De veiligheidsstudies moeten vervolledigd worden. In bijlage bij deze brief worden dan ook de 
opmerkingen die het Team Externe Veiligheid heeft bij deze veiligheidsstudie, inclusief het 
addendum bij deze veiligheidsstudie, opgelijst;

Gelet op het gunstige advies d.d. 4 juni 2019 van de brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 
5 (Geel);

Gelet op het voorstel tot toepassing van de administratie lus d.d. 30 juli 2019 van de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:
1. Horen van de partijen

- Meester J. Blockeel, advocaat, en de heer R. Poelmans, project developer, worden gehoord.
- Meester Blockeel stelt vast dat de AGOP-RO een ongunstig advies verleent voor WT1 

omwille van de wiekoverdraai boven bosgebied. Ze verwijst naar een tussenarrest van de 
Raad voor Vergunningsbetwistingen van 8 mei 2018 waarin gesteld wordt dat het louter 
gegeven dat de wieken, onder bepaalde weersomstandigheden, afhankelijk van de 
windrichting, gedeeltelijk boven VEN-gebied (kunnen) draaien, (…), in aanmerking genomen 
dient te worden in het kader van de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening en de 
mogelijke invloed van de werking van de windturbines op de nabijgelegen natuurelementen 
(in casu de natuurtoets en de verscherpte natuurtoets), maar dat dit niet impliceert dat de 
aanvraag de planologische bestemming schendt. Meester Blockeel stelt dat de locatie waar 
de mast staat bepalend is voor de planologische bestemming. Ze verklaart dat dit 
tussenarrest een herneming van een eerder standpunt van 2016 is. Meester Blockeel 
verklaart dat ze dit arrest zal opladen in het omgevingsloket.

- Wat betreft de opmerking van het AWV omtrent de vereiste afwijking die van de 
Administrateur-Generaal verkregen dient te worden, stelt de heer Poelmans dat de vraag 
reeds enkele maanden geleden gesteld werd aan het AWV, maar dat nu pas de procedure in 
gang gezet is.

- De heer Poelmans verklaart dat het DGLV een ongunstig advies verleent voor de 
windturbines WT2 en WT3. Hiervoor zijn de gesprekken met het DGLV nog lopende. Hij 
verklaart dat de DVOR-radar aangepast zal worden, waardoor de beperking tot 7 
windturbines in die zone mogelijk verandert. Er zijn nu 7 posities mogelijk, maar er zijn 2 
posities waarvoor reeds een pré-advies verleend werd. Eind juli 2019 vervallen deze pré-
adviezen, tenzij ze verlengd kunnen worden. Indien deze pré-adviezen vervallen, dan 
komen er 2 posities vrij. Uit contact blijkt dat eind augustus 2019 Skeyes zelf meer 
informatie zou hebben.

- De heer Poelmans bevestigt dat het Team Externe Veiligheid een ongunstig advies verleend 
had, maar dat inmiddels een nieuwe veiligheidsstudie met de meest recente 
veiligheidsrapporten is opgemaakt en dat het Team Externe Veiligheid informeel heeft laten 
weten dat dit op het eerste zicht in orde bleek. Een nieuw advies werd nog niet ontvangen.
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- Op vraag van de heer Poelmans antwoordt de voorzitter dat de POVC in voorgaande 
dossiers de voorwaarden voorgesteld door de gemeenten m.b.t. participatie en compensatie 
omwille van slagschaduw niet weerhouden heeft.

- De heer Poelmans vraagt hoe de passage over de watertoets m.b.t. WT3 in het advies van 
de AGOP-M dient geïnterpreteerd te worden. Er staat “Voor de exploitatie van WT-L2 zou er 
een bijkomende oppervlakte van 1.500 m² aan waterdoorlatende verharding moeten 
voorzien worden, alsook een oppervlakte van 420 m² voor de exploitatie van WT-L3. Door 
het gebruik van een waterdoorlatende verharding kan hemelwater plaatselijk infiltreren, 
gezien WT03 ook in mogelijk overstromingsgevoelig gebied zou gelegen zijn”. Er wordt niet 
geconcludeerd dat er voldaan is.
De voorzitter stelt dat dit afgetoetst zal worden met de DIW.

- De voorzitter verduidelijkt dat door de aanvrager gevraagd werd om het dossier te 
verdagen, maar één week verdagen is onvoldoende om de onduidelijkheden op te lossen. 
Op dit moment kan de POVC nog geen advies ten gronde verlenen, omdat er te veel 
onduidelijkheden zijn.

2. Omschrijving
- De omschrijving en rubrieken zoals aangevraagd kunnen worden behouden.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren
- Tijdens de gehouden openbare onderzoeken werden er bezwaarschriften ingediend 

handelend over:
 (bijkomende) geluidshinder;
 Zoals blijkt uit het advies van AGOP-M wordt, mits het naleven van de opgelegde 

voorwaarden, de geluidshinder tot een minimum beperkt. Er dient te allen tijde te 
worden voldaan aan de sectorale voorwaarden opgenomen in subafdeling 5.20.6.4 
van Vlarem II. Uit het advies van de AGOP-M blijkt dat hieraan kan worden voldaan, 
mits het nemen van maatregelen.

 de slagschaduwhinder;
 Zoals blijkt uit het gunstige advies van AGOP-M wordt, mits het naleven van de 

opgelegde voorwaarden, de slagschaduwhinder tot een minimum beperkt. Er dient te 
allen tijde te worden voldaan aan de sectorale voorwaarden opgenomen in 
subafdeling 5.20.6.2 van Vlarem II. Uit het advies van de AGOP-M blijkt dat hieraan 
kan worden voldaan mits het nemen van maatregelen.

 Verder te bespreken na termijnverlenging: het veiligheidsrisico;
 de visuele impact;
 zie infra - Toetsing aan titel IV van de VCRO

 de ligging nabij een woonwijk;
 Het project dient te voldoen aan de normen opgenomen in de Vlaamse wetgeving. 

Deze bevat geen afstandsregels voor wat betreft de inplanting van windturbines.
 de waardevermindering van eigendommen;
 Dit bezwaar is niet van milieutechnische of stedenbouwkundige aard en dient 

derhalve niet beoordeeld te worden in het kader van de 
omgevingsvergunningsaanvraag.

 de impact op fauna en flora;
 zie infra - Natuurtoets

 het ontbreken van de noodzaak van turbines op betreffend industrieterrein;
 Wanneer de hinderbeperkende maatregelen die als sectorale norm zijn opgelegd 

technisch uitvoerbaar zijn en deze maatregelen ook volstaan om de hinder tot een 
aanvaardbaar niveau te beperken, komt het enkel de exploitant toe om de te 
oordelen over de bedrijfseconomische opportuniteit van de activiteit waarvoor hij een 
vergunning aanvraagt. De vergunningverlenende overheid kan dat niet in zijn plaats 
doen

 de voorgeschiedenis / het niet respecteren van eerdere gevelde arresten;
 Het is de taak van de vergunningverlenende overheid om het huidige dossier te 

beoordelen op zijn conformiteit met de geldende normen. Evenwel moet de 
vergunningverlenende overheid enkel het voorwerp van de aanvraag met de 
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specifiek aangevraagde locatie beoordelen. De arresten waarnaar wordt verwezen 
hebben geen betrekking op voorliggend project (o.a. andere inplantingsplaats en 
turbinekenmerken).

 de ligging in agrarisch gebied;
 zie infra - Toetsing aan titel IV van de VCRO

 de versnippering van de landbouwpercelen;
 zie infra - Toetsing aan titel IV van de VCRO

 Verder te bespreken na termijnverlenging: fouten / onvolkomenheden / onvolledigheden 
in de verschillende studies o.a. ontbreken cumulatieve effecten, foutieve aannames, 
ontbreken van beoordelingspunten

 het niet voldoen aan het bundelingsprincipe / geen clustering;
 zie infra - Toetsing aan titel IV van de VCRO

 het gebruik van verschillende types/hoogtes;
 Uit voortschrijdende inzichten en de ervaring met reeds gerealiseerde windturbines 

blijkt dat verschillende hoogten visueel niet waargenomen wordt door de 
verschillende gezichtspunten van waaruit de turbines worden waargenomen en de 
verschillende obstakels die dikwijls een vrij zicht op de turbines verhinderen.

 de impact op verdere ontwikkeling van de industriezone / toekomstige Fluxys-leidingen
 Zoals blijkt uit het gunstig advies van de AGOP-RO en het college van burgemeester 

en schepenen van Grobbendonk en Herentals werd bij de keuze van de meest 
optimale en maximale inplanting van de windturbines rekening gehouden met de 
bestaande en toekomstige activiteiten in het projectgebied.

 Verder te bespreken na termijnverlenging: toekomstige Fluxys-leiding
 de economische haalbaarheid / noodzaak van windenergie;
 Wanneer de hinderbeperkende maatregelen die als sectorale norm zijn opgelegd 

technisch uitvoerbaar zijn en deze maatregelen ook volstaan om de hinder tot een 
aanvaardbaar niveau te beperken, komt het enkel de exploitant toe om de te 
oordelen over de bedrijfseconomische opportuniteit van de activiteit waarvoor hij een 
vergunning aanvraagt. De vergunningverlenende overheid kan dat niet in zijn plaats 
doen.

 de impact op zonnepanelen;
 Dit bezwaar is niet van milieutechnische of stedenbouwkundige aard en hoeft 

derhalve niet beoordeeld te worden in het kader van de 
omgevingsvergunningsaanvraag. Uit studies waarin het productieverlies van 
windturbines op zonnepanelen werd onderzocht blijkt dat het verlies in het ergste 
geval zeer beperkt blijft. De permanente schaduw van een windturbine heeft wel een 
grote impact op het rendement van zonnepanelen. Gelet echter op de afstand tussen 
de geplande windturbines en de zonnepanelen, zal dit aspect hier niet spelen.

 de verstoring van de waterhuishouding;
 zie infra - Watertoets

 alternatieve inplantingen;
 Het is de taak van de vergunningverlenende overheid om het huidige dossier te 

beoordelen op zijn conformiteit met de geldende normen. Evenwel moet de 
vergunningverlenende overheid enkel het voorwerp van de aanvraag met de 
specifiek aangevraagde locatie beoordelen. De vergunningverlenende overheid moet 
de huidige aanvraag niet vergelijken met het uitvoeren van dezelfde activiteiten op 
een andere locatie.

 het niet-specifiëren van het type windturbine;
 Het type windturbine is niet determinerend voor de beoordeling van de 

aanvaardbaarheid van de hinder. Het belet de vergunningverlenende overheid niet de 
hinder en risico’s voor de mens en het milieu te onderzoeken en de passende 
eindconclusies te trekken, zolang bij het onderzoek van de aanvraag wordt uitgegaan 
van het gebruik van dat type windturbine dat als meest hinderlijk zou kunnen 
ervaren. Voor de beoordeling van de hinder veroorzaakt door slagschaduw is het niet 
onontbeerlijk om de exacte rotordiameter en tiphoogte te kennen. De kennis van 
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deze gegevens zou dan misschien wel toelaten om de hinder op een meer 
gedetailleerde wijze te beoordelen, doch in het licht van het onderzoek van de 
effecten in het slechtst denkbare scenario, is die nadere kennis niet determinerend 
voor de beoordeling.

 het niet-rechtsgeldig zijn van de Vlarem-normen;
 Het is de taak van de vergunningverlenende overheid om het huidige dossier te 

beoordelen op zijn conformiteit met de geldende normen, waarbij het voorwerp van 
de aanvraag met de specifiek aangevraagde locatie dient te worden beoordeeld.
De evaluatie van het al dan niet rechtsgeldig zijn van geldende normen behoort niet 
tot de taak van de vergunningverlenende overheid.

 het onrendabel zijn wegens het verplicht stilleggen;
 Wanneer de hinderbeperkende maatregelen die als sectorale norm zijn opgelegd 

technisch uitvoerbaar zijn en deze maatregelen ook volstaan om de hinder tot een 
aanvaardbaar niveau te beperken, komt het enkel de exploitant toe om de te 
oordelen over de bedrijfseconomische opportuniteit van de activiteit waarvoor hij een 
vergunning aanvraagt. De vergunningverlenende overheid kan dat niet in zijn plaats 
doen.

 de ongelijke verdeling van lusten en lasten
 verder te bespreken na termijnverlenging.

 het ontbreken van een MER;
 Krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende 

vaststelling van categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage 
dient voor volgende windturbineprojecten een project-MER of een gemotiveerd 
verzoek tot ontheffing worden opgesteld (bijlage II, categorie 3i) : “Installaties voor 
het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie voor zover de activiteit 
betrekking heeft :
- op 20 windturbines of meer, of
- op 4 windturbines of meer, die een aanzienlijke invloed hebben of kunnen 

hebben op een bijzonder beschermd gebied.”
In het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën 
van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage wordt aangegeven wat er 
verstaan wordt onder ‘bijzonder beschermde gebieden’:
- de speciale beschermingszones overeenkomstig het decreet van 21 oktober 1997 

betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
- gebieden aangeduid overeenkomstig de Conventie van Ramsar inzake 

watergebieden van internationale betekenis;
- beschermde duingebieden of voor het duingebied belangrijk landbouwgebied 

zoals aangegeven ter uitvoering van het decreet van 14 juli 1993 houdende 
maatregelen tot bescherming van de kustduinen;

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

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

- beschermde landschappen, stads- of dorpsgezichten, monumenten of 
archeologische zones;

- waterwingebieden en bijhorende beschermingszones type I en II vastgesteld ter 
uitvoering van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake 
het grondwaterbeheer;

- het Vlaams Ecologisch Netwerk overeenkomstig het decreet van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;

- een volgens een plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan vastgesteld 
erfgoedlandschap.
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Vermits voorliggend project slechts 3 windturbines omvat of geen aanzienlijke invloed 
kan hebben op een bijzonder beschermd gebied, is derhalve geen MER (of ontheffing) 
vereist.
Om na te gaan of het project op zich of samen met andere vergunde windturbines in 
de omgeving een van de vermelde drempelwaarden van bijlage II bereikt, heeft de 
dienst MER in augustus 2017 een ‘Handleiding windturbines’ gepubliceerd. Uit de 
bijgevoegde studies van de berekende geluids- en slagschaduwcontouren en de 
lokalisatienota blijkt dat voorliggend project niet tot de MER-rubriek “20 windturbines 
of meer” gerekend hoeft te worden, noch tot “4 windturbines of meer, die een 
aanzienlijke invloed hebben of kunnen hebben op een bijzonder beschermd gebied”.
Voorliggend project heeft wél betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van 
bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 (categorieën van 
projecten waarvoor overeenkomstig artikel 4.3.2§2bis en §3bis, van het decreet een 
project-MER of een project-m.e.r.-screeningsnota moet worden opgesteld). Dergelijke 
project-m.e.r.-screeningsnota werd bij de vergunningsaanvraag gevoegd door het 
beantwoorden van de vragen onder het onderdeel “Effecten” in het Vlaamse 
omgevingsloket.

 belangenvermenging;
 Dit bezwaar is niet van milieutechnische of stedenbouwkundige aard en hoeft 

derhalve niet beoordeeld te worden in het kader van de 
omgevingsvergunningsaanvraag.

 het niet-respecteren van minimumafstanden t.o.v. woongebied;
 Het project dient te voldoen aan de normen opgenomen in de Vlaamse wetgeving. 

Deze bevat geen afstandsregels voor wat betreft de inplanting van windturbines. 
Buitenlandse wetgeving ter zake kan niet in niet in rekening worden gebracht

 Verder te bespreken na termijnverlenging: trillingshinder bij aanleg en exploitatie
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO

- De aanvraag is gelegen binnen:
 industriegebied volgens het gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978. De 

wieken van WT1 draaien over bosgebied volgens het gewestplan Herentals-Mol.
 de grenzen van het goedgekeurd provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakeningslijn 

Klein Stedelijk Gebied’, goedgekeurd op 27 september 2018.
Vermits het uitvoeringsplan stelt dat de bestaande bestemmingsplannen met bijhorende 
bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing blijven, dient de 
aanvraag getoetst te worden aan de voorschriften van het gewestplan.

De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het van kracht 
zijnde gewestplan voor wat betreft WT2 en WT3.

- De AGOP-RO meent dat de aanvraag principieel in strijd is met de voorschriften van het van 
kracht zijnde gewestplan voor de oprichting van WT1 (WT-L1) wat betreft de overdraai van 
de wieken in bosgebied. 
- De POVC verwijst hieromtrent naar het tussenarrest van de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen RvVb/A/1718/0830 van 8 mei 2018 en stelt dat dit een 
bevestiging van een eerder ingenomen standpunt van 2016 is. De Raad voor 
Vergunningsbetwistingen oordeelde dat “Het louter gegeven dat de wieken, onder 
bepaalde weersomstandigheden, afhankelijk van de windrichting, gedeeltelijk boven 
VEN-gebied (kunnen) draaien, (…), dient in aanmerking genomen te worden in het kader 
van de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening en de mogelijke invloed van de 
werking van de windturbines op de nabijgelegen natuurelementen (in casu de 
natuurtoets en de verscherpte natuurtoets), maar impliceert niet dat de aanvraag de 
planologische bestemming schendt.”

- Het agentschap Wegen en Verkeer bracht een ongunstig advies uit omdat op de plannen 
geen maten werden weergegeven t.o.v. de autosnelweg.
 Het AWV bracht d.d. 23 juli 2019 een aanvullend gunstig advies uit, met als voorwaarde 

dat voor het gedeelte van de constructie dat binnen de bouwvrije 30m-zone ligt, een 
afwijking van de Administrateur –Generaal moet verkregen worden.
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 Ter zitting verklaarde de vertegenwoordiger van de aanvrager dat deze procedure 
lopende is. 

 Verder te bespreken na termijnverlenging.
- Het Team Externe Veiligheid bracht een ongunstig advies uit omdat de bij het dossier 

gevoegde veiligheidsstudie niet gebaseerd is op de meest recente gegevens van de 
nabijgelegen Seveso-inrichtingen.
 Ter zitting verklaart de vertegenwoordiger van de aanvrager dat een nieuwe 

veiligheidsstudie opgemaakt werd.
 De POVC stelt termijnverlenging voor in afwachting van een nieuw advies van het Team 

Externe Veiligheid. 
- Het directoraat-generaal Luchtvaart bracht initieel een ongunstig advies uit gebaseerd op:

 een (voorlopig) ongunstig advies van Defensie: een simple engineering studie m.b.t. de 
impact op de radarsystemen van Bevekom ontbreekt. 

 een deels gunstig advies van Skeyes: Skeyes kan een positief advies verlenen voor T1 
met een maximale tiphoogte van 157 meter TAW. Voor T2 en T3 kan Skeyes geen 
positief advies verlenen daar beide windturbines zich in de DVOR BUN bevinden en op 
deze locatie het maximaal aantal toegelaten windturbines reeds bereikt is. 

Het directoraat-generaal Luchtvaart bracht nadien, na consultatie van de internationale 
luchthaven van Antwerpen (EBAW), Skeyes en Defensie, een aanvullend, deels gunstig 
advies uit en heeft geen bezwaar tegen het oprichten van WT1 op voorwaarde dat de 
maximale tiphoogte wordt aangepast tot maximaal 157 m AMSL (Above Mean Sea Level). 
Voor WT2 en WT3 wordt een negatief advies uitgebracht.
 Ter zitting verklaart de vertegenwoordiger van de aanvrager dat hiervoor nog 

onderhandelingen met het DGLV lopende zijn, omdat er eind juli 2019 mogelijk 2 pré-
adviezen vervallen waardoor die plaatsen vrij komen en waardoor het project mogelijk 
volledig of met 1 turbine meer zou kunnen gerealiseerd worden.

 Tijdens de termijnverlenging kan de aanvrager in overleg met het DGLV de situatie 
uitklaren. Er zal opnieuw advies gevraagd worden aan het DGLV.

- De brandweerzone Kempen bracht een gunstig advies uit met bemerkingen. Onder 
voorbehoud van de gegevens in termijnverlenging stelt de POVC voor om het advies van de 
brandweer te verankeren als voorwaarde, om ervoor te zorgen dat de aanvrager tegemoet 
komt aan de opmerkingen van de brandweer.

5. Toetsing aan titel V van het DABM
- Van het VEA werd geen advies ontvangen. Dit advies wordt conform artikel 26 van het 

Omgevingsvergunningsdecreet stilzwijgend gunstig geacht.
- De AGOP-M bracht een ongunstig advies uit, omdat de bij het dossier gevoegde 

veiligheidsstudie niet gebaseerd is op de meest recente gegevens van de nabijgelegen 
Seveso-inrichtingen, zoals Team Veiligheid (zie hoger). 
 Ter zitting verklaart de vertegenwoordiger van de aanvrager dat een nieuwe 

veiligheidsstudie opgemaakt werd.
 De POVC stelt termijnverlenging voor in afwachting van een nieuw advies van het Team 

Externe Veiligheid. 
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Niet van toepassing.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel

- De vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en de vergunningsplichtige 
exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden en worden daarom samen aangevraagd in voorliggende 
omgevingsvergunningsaanvraag.

8. Toepasselijke BREF’s
- Niet van toepassing.

9. Natuurtoets
- De inrichting is gelegen op ongeveer:

 1.150 meter van het habitatrichtlijngebied “Valleigebied van de Kleine Nete met 
brongebieden, moerassen en heiden”;
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 1.800 meter van het VEN/IVON-gebied “De Vallei van de Kleine Nete benedenstrooms”.
- Zoals blijkt uit het gunstige advies van het ANB 

 zijn er geen waardevolle vegetaties aanwezig op de percelen waar de windturbines 
worden ingepland;

 zal de exploitatie geen betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen 
van een speciale beschermingszone of onvermijdbare en onherstelbare schade aan de 
natuur in het VEN veroorzaken;

 is het projectgebied niet aangeduid volgens de risicoatlas vogels met betrekking tot 
windturbines;

 dringt het toepassen van een stilstandmodus voor wat betreft de turbines WT1 en WT2 
zich op als milderende maatregel m.b.t. de impact op vleermuizen, vermits beide zich 
bevinden aan de westzijde van de industriezone, binnen 50 m van een bosje of bosrand, 
dewelke aangeduid worden als vliegroute in het vleermuisonderzoek, waardoor bijgevolg 
de kans op aanvaring met gewone dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis niet 
uit te sluiten valt.

- Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte 
adviezen wordt er, mits naleving van de voorgestelde voorwaarden in het kader van de 
omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige 
natuurwaarden.

10.Watertoets
- De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Een groot deel van 
de terreinen is reeds verhard. Voor voorliggende aanvraag worden slechts beperkt nieuwe 
verhardingen voorzien. De nieuwe verharding bestaat tevens uit een waterdoorlatende 
verharding in steenslag. Het water dat op deze verharding valt, kan op natuurlijke wijze 
infiltreren op eigen terrein in de bodem. 

- Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt de 
aanvraag gelegen te zijn in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Gelet 
hierop werd advies gevraagd aan de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.
Het advies van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid ter zake werd nog niet 
ontvangen.

- De AGOP-M stelt in haar advies m.b.t. de watertoets het volgende: “Voor de exploitatie van 
WT-L2 zou er een bijkomende oppervlakte van 1.500 m² aan waterdoorlatende verharding 
moeten voorzien worden, alsook een oppervlakte van 420 m² voor de exploitatie van WT-
L3. Door het gebruik van een waterdoorlatende verharding kan hemelwater plaatselijk 
infiltreren, gezien WT3 ook in mogelijk overstromingsgevoelig gebied zou gelegen zijn”

- De POVC stelt voor in termijnverlenging alsnog advies aan de DIW te vragen.
11.Termijn

- verder te bespreken na termijnverlenging.
12.Voorwaarden

- verder te bespreken na termijnverlenging;

Gelet op de aangepaste veiligheidsstudie die de exploitant bezorgde op 2 augustus 2019; op de 
verduidelijkende nota die de exploitant bezorgde op 8 augustus 2019 i.v.m. het ontwerp van WT1 
en WT3 n.a.v. het advies van de AGOP-M aangaande de watertoets;

Overwegende dat de wijzigingen aan de aanvraag van die aard zijn dat niet voldaan is aan de 
voorwaarden van artikel 30 van het Omgevingsvergunningsdecreet, zodat geen nieuw openbaar 
onderzoek vereist is;

Gelet op het laattijdige, gunstige advies d.d. 9 augustus 2019 van provinciale dienst Integraal 
Waterbeleid in het kader van de watertoets; op volgende elementen uit dit advies:
1. De percelen Grobbendonk 1 afd./Grobbendonk/, sectie E nr. 161B; Grobbendonk 1 

afd./Grobbendonk/, sectie E nr. 74K en Herentals 2 afd., sectie D nr. 259K palen niet 
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rechtstreeks aan de waterloop nr. A.8.08.4, Bouwelgoorbeek (tweede categorie) of de waterloop 
nr. A.8.08, Nijlense beek (tweede categorie). De percelen wateren er naar af.

2. De percelen zijn gelegen in effectief overstromingsgevoelig en mogelijk overstromingsgevoelig 
gebied volgens de watertoetskaart. Volgens het gewestplan zijn de percelen gelegen in 
industriegebieden en bosgebieden. Het gebied is volgens de biologische waarderingskaarten 
biologisch minder waardevol, biologisch waardevol, een complex van biologisch waardevolle en 
zeer waardevolle elementen en biologisch zeer waardevol.

3. Mogelijke schadelijke effecten zouden kunnen ontstaan door:
a. wijziging van infiltratie naar het grondwater aangezien nieuwe verharde grondoppervlakken 

voorzien worden voor de bouw van de windmolens;
b. wijziging van het overstromingsregime, aangezien WT03 ligt in een effectief 

overstromingsgevoelig gebied.
4. Teneinde het schadelijk effect te voorkomen/beperken/herstellen/compenseren worden de 

volgende specifieke voorwaarden opgelegd:
a. Voor de wijziging van infiltratie naar het grondwater 

Voor wat betreft het aspect infiltratie kunnen de schadelijke effecten worden ondervangen 
indien de aanvraag minstens voldoet aan de gewestelijke, provinciale, gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening (GSV) inzake hemelwaterputten e.a. Verder moet voldaan 
worden aan artikel 6.2.2.1.2 § 4 van Vlarem II met betrekking tot de afvoer van hemelwater, 
doelstelling 6° a) opgenomen in artikel 5 van het decreet Integraal Waterbeleid en het 
concept 'vasthoudenbergen-afvoeren' dat opgenomen is in de waterbeleidsnota en de 
bekkenbeheerplannen. Prioriteit moet uitgaan naar hergebruik van hemelwater, en 
vervolgens naar infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer. 
Waar nieuwe verharde oppervlakte voorzien moet worden als werkzone, wordt een 
waterdoorlatende steenslagfundering voorzien. 
WT02 komt in een groenzone te staan, waardoor het hemelwater van deze windmolen ter 
plaatse kan infiltreren. 
WT01 komt op een betonverharding te staan. Voor de plaatsing van de funderingszool moet 
een oppervlakte van minimaal 500 m² verharding verdwijnen. Na de plaatsing van de 
windmolen zal een nieuwe verharding worden aangelegd over de volledige oppervlakte. Het 
hemelwater hiervan dient opgevangen en geïnfiltreerd te worden. Op basis van informatie 
van het studiebureau is er in 2018 nog een vergunning afgeleverd voor de aanwezige 
betonverharding, waarin de nodige opvang en infiltratie werd voorzien conform de GSV. 
Aangezien de verharde oppervlakte na de plaatsing van de windmolens niet vergroot, zullen 
de toen opgenomen maatregelen volstaan.

b. Voor de wijziging van overstromingsregime
WT03 komt op een bedrijventerrein te staan dat gedeeltelijk gelegen is in effectief 
overstromingsgevoelig gebied. Het bestaande maaiveld ter hoogte van de ingetekende 
permanente werfzone ligt op verschillende niveaus. Op basis van de nagevoegde nota en 
bijkomende terreindoorsnedes zal de zone voor het permanent werkplatform plaatselijk 
afgegraven worden, zodat het nieuwe maaiveldpeil gelijk komt met het laagste maaiveldpeil 
van deze zone in bestaande toestand.
Voor WT03 dient voor de nivellering van het permanente werkplatform een afgraving te 
gebeuren van de hoger gelegen zones. In geen geval mag de laag gelegen zone in nieuwe 
toestand een hoger maaiveldpeil hebben dan het bestaand;

Gelet op het feit dat in toepassing van artikel 32 van het Omgevingsvergunningsdecreet de 
behandelingstermijn met toepassing van de administratieve lus eenmalig verlengd werd met 60 
dagen zodat:
- de exploitant in overleg met het directoraat-generaal Luchtvaart de situatie kon uitklaren 

omtrent de beperkingen die gelden omwille van de DVOR;
- een nieuw advies van het team Externe Veiligheid n.a.v. de nieuw opgemaakte veiligheidsstudie 

kon worden ingewonnen;
en deze gegevens opnieuw voor advies kunnen worden voorgelegd aan de adviesinstanties;
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Gelet op het deels gunstige advies in termijnverlenging d.d. 15 juli 2019 van het directoraat-
generaal Luchtvaart (DGLV); op volgende elementen uit dit advies:
1. Het directoraat-generaal Luchtvaart heeft, in akkoord met de internationale luchthaven van 

Antwerpen (EBAW), skeyes en Defensie, geen bezwaar tegen het oprichten van 1 windturbine te 
Grobbendonk-Herentals op voorwaarde dat de maximale tiphoogte wordt aangepast tot 
maximaal 157 m AMSL (Above Mean Sea Level), en enkel indien er aan de voorwaarden wordt 
voldaan zoals omschreven in het advies van Defensie en adviseert voor 2 windturbines negatief.

2. De Lambertcoördinaten van de op te richten windturbine zijn:
X Y

T1 178325.0 206411.0
3. Dit project is gelegen binnen een zone categorie A (T1-T2) en binnen een zone categorie C (T3). 

Bijgevolg dient dit project volgens de meest stringente criteria van deze zones bebakend te 
worden. Concreet betekent dit dat de dag- en nachtbebaking van categorie C (zie punt 7. 3.2 
van CIR-GDF03; http://www.mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/circulaires/gdf/) toegepast moet 
worden waarbij echter de eventuele daglichten overdag steeds ingeschakeld moeten zijn en de 
nachtlichten 's nachts eveneens steeds ingeschakeld moeten zijn (cf. 7. 3. 1).

4. Om de vliegveiligheid te garanderen, vragen wij om tijdens de werkzaamheden de nodige 
maatregelen te treffen voor kranen of andere middelen gebruikt die hoger dan 25 m AGL (boven 
de grond) reiken. Deze dienen 's nachts van een bebakening te worden voorzien.
Indien deze bebakening niet wordt aangebracht, vragen wij u ons advies voor de betrokken 
obstakels als negatief te beschouwen.

5. Skeyes kan een positief advies verlenen voor T1 met een maximale tiphoogte van 157 m TAW. 
Voor T2 en T3 kan Skeyes geen positief advies verlenen daar beide windturbines zich in de DVOR 
BUN bevinden en op deze locatie het maximaal aantal toegelaten windturbines reeds bereikt is.

6. De Lambertcoördinaten van de geweigerde windturbines zijn:
X Y

T2 178713.0 206440.0
T3 179743.0 205909.0

Gelet op volgende elementen uit het aanvullende, deels gunstige advies d.d. 14 oktober 2019 van 
het directoraat-generaal Luchtvaart:
1. Het directoraat-generaal Luchtvaart heeft, in akkoord met de internationale luchthaven van 

Antwerpen (EBAW), skeyes en Defensie, geen bezwaar heeft tegen het oprichten van 2 
windturbines te Grobbendonk- Herentals op voorwaarde dat de maximale tiphoogte wordt 
aangepast tot maximaal 157 m TAW, en enkel indien er aan de voorwaarden wordt voldaan zoals 
omschreven in het advies van Defensie, en adviseert voor 1 windturbine negatief.

2. De Lambertcoördinaten van de op te richten windturbines zijn:
T1 T3

X 178325,0 179743,0
Y 206411,0 205909,0

3. Dit project is gelegen binnen een zone categorie A (T1-T2) en binnen een zone categorie C (T3). 
Bijgevolg dient dit project volgens de meest stringente criteria van deze zones bebakend te 
worden. Concreet betekent dit dat de dag- en nachtbebaking van categorie C (zie punt 7.3.2 van 
CIR-GDF03; http://www.mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/circulaires/gdf/) toegepast moet 
worden waarbij echter de eventuele daglichten overdag steeds ingeschakeld moeten zijn en de 
nachtlichten 's nachts eveneens steeds ingeschakeld moeten zijn (cf. 7.3.1).

4. Om de vliegveiligheid te garanderen, vragen wij om tijdens de werkzaamheden de nodige 
maatregelen te treffen voor kranen of andere middelen gebruikt die hoger dan 25 m AGL (boven 
de grond) reiken. Deze dienen 's nachts van een bebakening te worden voorzien.
Indien deze bebakening niet wordt aangebracht vragen wij u ons advies voor de betrokken 
obstakels als negatief te beschouwen.

5. Skeyes kan een positief advies verlenen voor T1 en T3 met een maximale tiphoogte van 157m 
TAW.
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Voor T2 kan Skeyes geen positief advies verlenen daar de windturbine zich in de DVOR BUN 
bevindt en op deze locatie het maximaal aantal toegelaten windturbines reeds bereikt is. Meer 
informatie kan u nalezen in het advies van Skeyes in bijlage.
De Lambertcoördinaten van de geweigerde windturbines zijn:

X Y
T2: 178713,0 206440,0

Gelet op het deels gunstige subadvies van skeyes waarbij een gunstig advies wordt verleend voor 
WT1 (178.325-206.411) en WT3 (179.743-205.909) voor een maximale hoogte van 157 m TAW en 
een ongunstig advies voor WT2 (178.713-206.440) aangezien deze windturbine zich in de 
invloedsfeer bevindt van de DVOR BUN waar in de desbetreffende sextant het maximum aantal 
toegelaten windturbines bereikt is;

Gelet op het gunstige advies in termijnverlenging d.d. 1 oktober 2019 van het departement 
Omgeving - Dienst Veiligheidsrapportering (Dienst VR); op volgende elementen uit dit advies:
1. Het Team Externe Veiligheid bracht een eerste keer een ongunstig advies uit d.d. 27 juni 2019. 

Onderstaand advies vervangt het vorige (ongunstige) advies (advies d.d. 27 juni 2019) van het 
Team Externe Veiligheid.

2. Onderstaand advies werd opgesteld naar aanleiding van het verstrekken van bijkomende 
informatie in de vorm van een aangepaste veiligheidsstudie waarin de bepaling en de evaluatie 
van het externe risico van de windturbines is opgenomen. 
Deze studie werd opgesteld door Filip Van den Schoor (erkend VR-deskundige met 
erkenningsnummer 2013/VR084) van M-Tech te Hasselt, en draagt als referentie 
‘Veiligheidsstudie Windturbineproject Grobbendonk – Herentals, versie 1.3 d.d. juli 2019’. 
Daarnaast werd aan de aanvraag ook een addendum aan de veiligheidsstudie (‘Addendum 
veiligheidsstudie Windturbineproject Herentals, versie 1.0 d.d. februari 2019’) toegevoegd waarin 
de mogelijk cumulatieve effecten op het vlak van externe veiligheid met andere windturbines in 
de omgeving werden beschouwd.

3. De stedenbouwkundige handeling betreft het plaatsen van drie windturbines op het 
industrieterrein Klein Gent te Herentals en Grobbendonk, meer bepaald:
a. WT 1 op (178 325, 206 411);
b. WT 2 op (178 713, 206 440);
c. WT 3 op (179 743, 205 909).

4. Aan een windturbine is zowel een direct mensrisico als een indirect mensrisico verbonden. Binnen 
het huidige kader van zijn werkdomein/bevoegdheid, doet het Team Externe Veiligheid enkel een 
uitspraak over het indirecte mensrisico, meer bepaald het indirecte risico verbonden aan de 
aanwezigheid van gevaarlijke stoffen bij Seveso-inrichtingen gelegen in de nabijheid van een 
windturbine.

5. Bij het aanvraagdossier is zijn veiligheidsstudies gevoegd. Deze veiligheidsstudies (i.c. de 
veiligheidsstudie en het addendum dat eraan werd toegevoegd) beschouwen zowel het directe 
mensrisico als het indirecte mensrisico. Zoals eerder gesteld focust het Team Externe Veiligheid 
zich op het indirecte risico, verbonden aan de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen bij Seveso-
inrichtingen.
Uit de veiligheidsstudies blijkt dat binnen de berekende maximale afstand (deze afstand bedraagt 
voor WT1 en WT2 maximaal 655 m en voor WT3 maximaal 547 m en kan (enkel) bereikt worden 
door een rotorblad dat onder de juiste hoek wordt afgeworpen als de rotor in overtoeren (= 2x 
nominaal toerental) draait)) die door een onderdeel van een falende windturbine kan bereikt 
worden
a. voor WT 1 er installaties met gevaarlijke stoffen van een Seveso-inrichting gelegen zijn, m.n. 

deze van de lagedrempel-Seveso-inrichting NOF Metal Coatings Europe (Bouwelven 1, 2280 
Grobbendonk);

b. voor WT 2 er installaties met gevaarlijke stoffen van Seveso-inrichtingen gelegen zijn, m.n. 
deze van de lagedrempel-Seveso-inrichting NOF Metal Coatings Europe (Bouwelven 1, 2280 
Grobbendonk) en deze van de hogedrempel-Seveso-inrichting Suez Water Technologies and 
Solutions Belgium (Toekomstlaan 54, 2200 Herentals);
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c. voor WT 3 er installaties met gevaarlijke stoffen van een Seveso-inrichting gelegen zijn, m.n. 
deze van de hogedrempel-Seveso-inrichting Suez Water Technologies and Solutions Belgium 
(Toekomstlaan 54, 2200 Herentals).

d. voor WT 3 er eveneens een ontspanstation van Fluxys aanwezig is. Zoals eerder vermeld doet 
het Team Externe Veiligheid enkel een uitspraak over het indirecte mensrisico, meer bepaald 
indirecte risico verbonden aan de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen bij Seveso-
inrichtingen gelegen in de nabijheid van een windturbine. Ontspanstations vallen hier niet 
onder.

Uit de evaluatie van de externe risico’s, meer bepaald en specifiek het indirecte risico verbonden 
aan de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen bij Seveso-inrichtingen, volgt dat er geen 
significante verhoging is van het risico dat uitgaat van de installaties met gevaarlijke stoffen van 
Suez Water Technologies and Solutions Belgium en NOF Metal Coatings Europe ten gevolge van 
de inplanting van de windturbines.

6. Bijgevolg geeft het Team Externe Veiligheid een gunstig advies voor de plaatsing van deze 
windturbines.
De berekende maximale afstand is afhankelijk van de technische kenmerken van de 
windturbines. In de veiligheidsstudie wordt rekening gehouden met bepaalde randvoorwaarden 
voor de karakteristieken van de windturbines waarmee de berekeningen werden uitgevoerd. Het 
besluit van de veiligheidsstudie is geldig voor alle windturbinetypes die aan deze 
randvoorwaarden voldoen. Het advies van het Team Externe Veiligheid is slechts geldig voor 
zover de werkelijk geplaatste windturbines hieraan voldoen.
Het positieve advies van het Team Externe Veiligheid betekent geenszins een goedkeuring van 
de volledige veiligheidsstudie. Zoals eerder gesteld focust het Team Externe Veiligheid zich op 
het indirecte risico van de windturbine, met name dit ten aanzien van gevaarlijke stoffen in 
nabijgelegen Seveso-inrichtingen. Het doet daarmee geen uitspraak over de andere 
veiligheidsaspecten die aan bod komen in de veiligheidsstudie;

Gelet op het deels gunstige advies d.d. 15 oktober 2019 van de POVC; op volgende elementen uit 
dit advies:
1. Horen van de partijen

- De heer R. Poelmans, project developer bij EDF Luminus, wordt gehoord namens de 
aanvrager.

- De voorzitter vraagt of de situatie met de DVOR BUN werd uitgeklaard.
 De heer Poelmans antwoordt dat er van Skyes reeds een nieuw subadvies werd 

ontvangen. Hij geeft aan dat de problemen met de DVOR BUN opgelost zullen worden, 
maar dat de timing hierbij een probleem vormt.

- De voorzitter verwijst naar het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarin de 
Raad besliste dat bij de beoordeling van de planologische stedenbouwkundige toets voor 
windturbines niet enkel moet worden gekeken naar de 'footprint' van de turbine, maar ook 
naar de percelen met wiekoverslag.
 De heer Poelmans antwoordt dat er nog een nota werd opgemaakt door de juristen van 

EDF Luminus m.b.t. dit arrest. Hij geeft aan dat deze nota zo snel mogelijk zal 
overgemaakt worden.

2. Omschrijving
- Zie advies POVC d.d. 30 juli 2019.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren
- Zie advies POVC d.d. 30 juli 2019.
- Volgende bezwaren dienen nog geëvalueerd te worden:

 het veiligheidsrisico;
- Ter zake wordt door de POVC verwezen naar het gunstige advies na 

termijnverlenging van het Team Externe Veiligheid.
 fouten / onvolkomenheden / onvolledigheden in de verschillende studies o.a. ontbreken 

cumulatieve effecten, foutieve aannames, ontbreken van beoordelingspunten;
- De POVC is van oordeel dat het dossier alle nodige gegevens bevat om een grondige 

beoordeling van de aanvraag te kunnen doen. 
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 de impact op toekomstige Fluxys-leidingen;
- Er werd geen reactie of bezwaar van Fluxys ontvangen.

 de ongelijke verdeling van lusten en lasten;
- De POVC verleent enkel een gunstig advies voor WT3. De POVC is van oordeel dat de 

aanvraag voor WT1 en WT 2 dient geweigerd te worden. De POVC is van oordeel dat 
aan de hand van het aanvraagdossier geoordeeld wordt dat de hinder afkomstig van 
WT3 aanvaardbaar is. Voor het overige meent de POVC dat dit een economisch 
gegeven is dat niet in overweging dient genomen te worden in de 
omgevingsvergunningsprocedure.

 trillingshinder bij aanleg en exploitatie;
- De POVC verleent enkel een gunstig advies voor WT3. De POVC is van oordeel dat 

de aanvraag voor WT1 en WT 2 dient geweigerd te worden. De POVC is van oordeel 
dat de hinder, mits een goede bedrijfsvoering, naleving van de voorgestelde 
voorwaarden en het treffen van de nodige preventieve maatregelen tot een minimum 
kan worden beperkt, zodat de impact op de omwonenden als aanvaardbaar kan 
worden beschouwd.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
- Zie advies POVC d.d. 30 juli 2019.
- De AGOP-RO verleent een deels gunstig advies. De AGOP-RO verleent een ongunstig advies 

voor WT1 om dat de oprichting van deze windturbine in strijd is met de voorschriften van 
het van kracht zijnde gewestplan voor wat betreft de overdraai van de wieken in bosgebied.
 Ter zake wordt verwezen naar het arrest van de RvVb van 20 augustus 2019 met 

nummer RvVb 1819-1327. De RvVb besliste dat bij de beoordeling van de planologische 
stedenbouwkundige toets voor windturbines niet enkel moet worden gekeken naar de 
'footprint' van de turbine, maar ook naar de percelen met wiekoverslag.

 De POVC volgt het ongunstige advies van de AGOP-RO m.b.t. WT1.
- Het DGLV verleent een deels gunstig advies na termijnverlenging. Het DGLV verleent een 

ongunstig advies voor WT2 omdat deze zich in de DVOR BUN bevindt en op deze locatie het 
maximaal aantal toegelaten windturbines reeds bereikt is.
 De POVC volgt het ongunstige advies van het DGLV m.b.t. WT2.

- Het agentschap Wegen en Verkeer verleende vóór termijnverlenging een gunstig advies, 
met als voorwaarde dat voor het gedeelte van de constructie dat binnen de bouwvrije 30m-
zone ligt, een afwijking van de Administrateur –Generaal moet verkregen worden.
 Aangezien de POVC enkel een gunstig advies verleent voor WT3 is bovenstaande niet 

meer van toepassing. WT3 ligt buiten de 30 m-zone.
- De POVC volgt het ongunstige advies van de AGOP-RO voor WT1 en het ongunstige advies 

van het DGLV voor WT2. M.b.t. WT3 volgt de POVC de gunstige adviezen. De POVC is van 
oordeel dat de aanvraag enkel voor WT3 op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is en dat 
de vergunning dient geweigerd te worden voor WT1 en WT2.

5. Toetsing aan titel V van het DABM
- Zie advies POVC d.d. 30 juli 2019.
- Het Team Externe Veiligheid verleent na termijnverlenging een gunstig advies. Uit de 

evaluatie van de externe risico’s, meer bepaald en specifiek het indirecte risico verbonden 
aan de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen bij Seveso-inrichtingen, volgt dat er geen 
significante verhoging is van het risico dat uitgaat van de installaties met gevaarlijke stoffen 
van Suez Water Technologies and Solutions Belgium en NOF Metal Coatings Europe ten 
gevolge van de inplanting van de windturbines.
 N.a.v. het gunstige advies van het Team Externe Veiligheid verleent de AGOP-M ter 

zitting ook een gunstig advies.
- De POVC volgt de gunstige adviezen. Gelet dat de POVC van oordeel is dat de aanvraag 

voor WT1 en WT2 stedenbouwkundig onaanvaardbaar is, verleent de POVC enkel voor WT3 
een gunstig advies. 

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
- Niet van toepassing.

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
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- Zie advies POVC d.d. 30 juli 2019.
8. Toepasselijke BREF’s

- Niet van toepassing.
9. Natuurtoets

- Zie advies POVC d.d. 30 juli 2019.
10. Watertoets

- Zie advies POVC d.d. 30 juli 2019.
- Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt de 

aanvraag gelegen te zijn in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Gelet 
hierop werd advies gevraagd aan de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.
 Op 8 augustus 2019 laadde de aanvrager, na telefonisch contact met de DIW, een 

toelichtende nota op via het omgevingsloket. 
 De DIW verleent een gunstig advies na termijnverlenging.

- Uit het gunstige advies blijkt dat het gevraagde project (mits naleving van de voorgestelde 
voorwaarden) verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet aan de 
doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het 
integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

11. Termijn
- De vergunning dient geweigerd te worden voor WT1 en WT2.
- De vergunning voor WT3 kan verleend worden voor een termijn van onbepaalde duur.

12. Voorwaarden
Milieuvoorwaarden:
a. Algemene milieuvoorwaarden:

 Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van 
asbest) en 4.9 (energieplanning)

 Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
b. Sectorale milieuvoorwaarden:

 Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
 Industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken - algemene 

bepalingen: afdeling 5.20.1
 Installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie: afdeling 

5.20.6
c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

 Het CBS van Grobbendonk stelt volgende voorwaarden voor:
1. De windmolens een aangepaste opkleuring geven voor de eerste 10 tot 15 meter hoogte. De 

opkleuring en de hoogte afstemmen op de omgeving.
2. Indien er hinder van slagschaduw wordt vastgesteld, een coating of aangepaste zonwering 

aan te brengen op ramen van bewoning in overleg met de eigenaars.
3. Indien wordt vastgesteld dat er vogels en vleermuizen in aanvaring komen met de 

windturbines, dient er beperkende maatregelen worden opgelegd, zoals het tijdelijk stilleggen 
bij slechte zichtbaarheid.

4. Het voorzien van de nodige waarschuwingssystemen en/of borden moeten geïnstalleerd 
worden om derden te waarschuwen voor ijsval of ijsworp.

 Bovenstaande voorwaarden zijn niet meer relevant, gelet dat de windturbines waarvoor 
Grobbendonk advies verleend heeft ongunstig geadviseerd worden.

 Het ANB stelt volgende voorwaarde voor:
5. Toepassen van een standaard stillegmodus voor WT01 en WT02 op basis van volgende 

parameters:
a. periode van het jaar: 1 april tot 31 oktober;
b. periode van de nacht: zonsondergang tot zonsopgang;
c. windsnelheid op rotorhoogte: < 6 m/s, in najaarstrek < 7 m/s  voor rosse vleermuis;
d. temperatuur op rotorhoogte: > 6°C;
e. neerslag: neerslagintensiteit < 5 mm/u.
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 De POVC stelt dat bovenstaande voorwaarde niet opgelegd moet worden, gelet dat deze 
enkel betrekking heeft op WT01 en WT02. Er wordt enkel een gunstig advies verleend 
voor WT03.

 Infrabel stelt volgende voorwaarden voor:
6. De windturbines dienen geconstrueerd te zijn volgens de norm IEC 61400 en aldus 

gecertificeerd.
7. De windturbines dienen voorzien te zijn met een ijsdetectiesysteem en een 

bliksembeveiliging.
 De aanvrager dient sowieso te voldoen aan de algemene en de sectorale voorwaarden. 

Deze moeten niet nog een keer als bijzondere voorwaarden worden opgelegd.
 De AGOP-M stelt ter zitting voor om volgende voorwaarden op te leggen:

8. De exploitant stelt een rapport op in samenwerking met een erkend deskundige geluid en 
trillingen, deeldomein geluid, vermeld in artikel 6, 1°, c), van het VLAREL, waarin bepaald 
wordt op welke wijze de windturbine zal gemoduleerd worden. Bij de inperking van geluid 
dient rekening te worden gehouden met de geluidsproductie van reeds vroeger vergunde 
windturbines. De modulering moet ervoor zorgen dat steeds aan de richtwaarden voor 
windturbinegeluid van titel II van het VLAREM voldaan wordt. Dit rapport wordt binnen de 3 
maanden na ingebruikname van de windturbine(s) medegedeeld aan de 
vergunningverlenende overheid, de afdelingen gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -
projecten en de afdeling Handhaving van het departement Omgeving. De productie in 
geluidsreducerende mode wordt bijgehouden in het logboek.

 De POVC stelt voor om deze voorwaarde als volgt te formuleren:
De exploitant stelt een rapport op in samenwerking met een erkend deskundige geluid 
en trillingen, deeldomein geluid, vermeld in artikel 6, 1°, c), van het VLAREL, waarin 
bepaald wordt op welke wijze de windturbine zal gemoduleerd worden. Bij de inperking 
van geluid dient rekening te worden gehouden met de geluidsproductie van reeds 
vroeger vergunde windturbines. De modulering moet ervoor zorgen dat steeds aan de 
richtwaarden voor windturbinegeluid van titel II van het Vlarem voldaan wordt. Dit 
rapport wordt binnen de 3 maanden na ingebruikname van de windturbine bezorgd aan 
de vergunningverlenende overheid (per mail naar 
dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Deze gegevens zullen ter 
informatie overgemaakt worden aan de AGOP-M en de afdeling Handhaving. De 
productie in geluidsreducerende mode wordt bijgehouden in het logboek.

9. Binnen een termijn van 6 maanden na de ingebruikname van de turbine worden 
geluidsmetingen ter controle uitgevoerd door een erkend milieudeskundige in de discipline 
geluid ter hoogte van de meest kritische plaatsen voor geluidshinder. De resultaten hiervan 
worden ter evaluatie overgemaakt aan de afdeling Handhaving van het departement 
omgeving en ter kennisgeving aan de afdeling gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –
projecten van het departement Omgeving.

 De POVC stelt voor om deze voorwaarde als volgt te formuleren:
Binnen een termijn van 6 maanden na het in gebruik nemen van de windturbine dient de 
exploitant ter controle geluidsmetingen te laten uitvoeren door een erkend 
milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen. De geluidsmetingen dienen te 
gebeuren ter hoogte van de meest kritische plaatsen voor geluidshinder. De resultaten 
hiervan dienen bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid 
(dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die ze ter evaluatie 
overmaakt aan de afdeling GOP - Milieu en ter informatie aan de Afdeling Handhaving.

Stedenbouwkundige voorwaarden:
 Het CBS van Grobbendonk stelt volgende voorwaarden voor:

1. De start en beëindiging van de werken dienen verplicht ingegeven te worden in het 
omgevingsloket.

2. De vergunning wordt verleend onder voorbehoud van eventuele burgerlijke rechten. 
Betwistingen omtrent burgerlijke rechten vallen onder de bevoegdheden van de gewone 
rechtbanken.

mailto:dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be
mailto:dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be
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3. Streng verbod gelijk welke bouwmaterialen op de openbare weg te lossen, te laden of te 
verwerken.

4. Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor nieuwe projecten rond 
hernieuwbare energie op het grondgebied van de gemeente te streven naar minstens 20% 
rechtstreekse participatie (van burgers, lokale overheid, organisaties en bedrijven) via 
coöperaties die de JCA-principes respecteren. Op die manier zijn de natuurlijke hulpbronnen 
zo maximaal mogelijk een gemeenschappelijk goed.

5. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitwerking in 
samenwerking met de diverse betrokken diensten en mogelijk relevante  derden.

6. Er dient een compensatie uitgewerkt te worden voor de drie woningen die getroffen worden 
door de slagschaduw. Deze compensatiemaatregel dient in overleg/consensus met de 
eigenaars/bewoners te gebeuren. Deze compensatie dient uitgevoerd te worden door de 
aanvrager van de windmolens. Deze compensatie moet in de vorm zijn van een financiële 
tegemoetkoming voor de geleden hinder of aanpassing aan de woning om de hinder van de 
slagschaduw te voorkomen (aanpassing beglazing, ... )

 Bovenstaande voorwaarden zijn niet meer relevant, gelet dat de windturbines 
waarvoor Grobbendonk advies verleend heeft ongunstig geadviseerd worden.

 Het CBS van Herentals stelt volgende voorwaarden voor:
7. Het college van burgemeester en schepenen eist 20 % rechtstreekse burgerparticipatie via 

corporaties die de 7 coöperatieve principes van de lnternationale Coöperatieve Alliantie 
respecteren conform het gemeenteraadsbesluit van 6 november 2018.

 De POVC stelt voor om deze voorwaarde niet op te leggen.
8. De nieuwe verhardingen en turbine mogen de werking van het bedrijf niet verstoren met 

betrekking tot de mobiliteit of de opslag.
 De POVC stelt voor om deze voorwaarde niet op te leggen.

9. Langs de straatzijde moet een kwalitatieve groene invulling worden voorgesteld bij deze 
cabine en verhardingen, zodat deze het straatbeeld niet verstoren.

 De POVC stelt voor om deze voorwaarde niet op te leggen.
10.Na het oprichten van de turbine 3, moet nagegaan worden of de voorliggende modellen 

kloppen met de uitvoering en eventueel extra maatregelen getroffen worden om hinder te 
voorkomen.

 De POVC stelt voor om deze voorwaarde niet op te leggen.
11.Al het hemelwater van de nieuwe permanente en tijdelijke verhardingen en van de nieuwe 

installaties moet opgevangen worden, gebufferd worden en volledig infiltreren in de bodem 
op het eigen terrein.

 Ter zake wordt verwezen naar het gunstige advies van de DIW. De POVC stelt voor 
om deze voorwaarde niet op te leggen. 

 De AGOP-RO stelt volgende voorwaarden voor:
12.Indien de productie van elektriciteit door middel van windenergie definitief wordt stopgezet, 

moeten alle constructies, met inbegrip van de sokkel volledig verwijderd worden binnen een 
periode van twee jaar vanaf de stopzetting.

 De POVC stelt voor om deze voorwaarde op te leggen.
 Het AWV stelt volgende voorwaarden voor:

13.Vastlegging ten opzichte van de grens van het autosnelwegdomein (A0130001 van 25.3 +61 
tot 25.4 +40):

a. De bouwlijn ligt op 30 m van de grens van het autosnelwegdomein volgens het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 (betreffende de vrije stroken langs 
autosnelwegen, eerste artikel). Deze is gemeten loodrecht op de as van de 
autosnelweg.

b. Volgens K.B. 23 juni 1961 wordt het vak Wommelgem - Kwaadmechelen ingedeeld bij 
de categorie van autosnelwegen.

c. Bepaling van de grens van het domein van de autosnelweg: ONBEKEND.
14.Vastlegging ten opzichte van de grens van het autosnelwegdomein (A0130001 van 24.2 +18 

tot 24.2 +62):
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a. De bouwlijn ligt op 30 m van de grens van het autosnelwegdomein volgens het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 (betreffende de vrije stroken langs 
autosnelwegen, eerste artikel). Deze is gemeten loodrecht op de as van de 
autosnelweg.

b. Volgens K.B. 23 juni 1961 wordt het vak Wommelgem - Kwaadmechelen ingedeeld bij 
de categorie van autosnelwegen.

c. Bepaling van de grens van het domein van de autosnelweg: ONBEKEND.
 De POVC verleent enkel een gunstig advies voor WT03. Bijgevolg is bovenstaande niet 

meer van toepassing, want WT03 ligt buiten de 30 m-zone.
 De DIW stelt volgende voorwaarde voor:

15.Voor WT3 dient voor de nivellering van het permanente werkplatform een afgraving te 
gebeuren van de hoger gelegen zones. In geen geval mag de laag gelegen zone in nieuwe 
toestand een hoger maaiveldpeil hebben dan het bestaand.

 De POVC stelt voor om deze voorwaarde op te leggen.
 De POVC stelt voor om volgende voorwaarden op te leggen:

16.Het advies van de brandweerzone Kempen van 4 juni 2019 met referte BWDP/2019-
0238/001/01/HAJPE maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De 
voorwaarden uit dit advies die betrekking hebben op WT03 dienen strikt te worden 
nageleefd.

17.De maximale tiphoogte voor de windturbine bedraagt 157 m TAW.
18.De voorwaarden en eisen uit het advies van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en 

Vervoer-Luchtvaart van 14 oktober 2019 (kenmerk LA/A-POR/KKR/19-1256), het advies van 
skeyes van 21 mei 2019 (kenmerk DGI/PA/U/Wind_1791/IUR-2019-0484) en Defensie van 
12 juli 2019 (kenmerk 3D/2645-1) dienen te worden geïmplementeerd.

Lasten:
 /

Gelet op de aanvullende nota die de exploitant bezorgde op 21 oktober 2019 als repliek op het 
POVC-advies van 15 oktober 2019 aangaande de planologische stedenbouwkundige toets van de 
wiekoverslag; 

Overwegende dat de exploitant van oordeel is dat in het arrest van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen van 20 augustus 2019 (1617-RvVb-0595-A) niet tot het besluit wordt 
gekomen dat de wiekoverdraai in overeenstemming zou moeten zijn met de bestemming waarover 
de wieken draaien maar dat wel wordt gesteld dat de impact op het ‘naastgelegen gebied’ dient te 
worden nagegaan en dat dit laatste in voorliggend dossier werd onderzocht;

Overwegende dat in haar arrest van 20 augustus 2019 (1617-RvVb-0595-A) de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen oordeelde (eigen onderlijning):
“2.2 (…)
Bovendien draaien ook de wieken van de windturbines deels boven landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied en deels boven agrarisch gebied. De verwerende en de tussenkomende partij 
kunnen niet worden bijgetreden waar zij stellen dat de verwerende partij de bestemming enkel 
diende af te toetsen aan de planvoorschriften waar de windturbines worden verankerd in de grond.
Het kan in redelijkheid niet betwist worden dat de ronddraaiende wieken, met een rotordiameter van 
maximaal 131 meter, een impact hebben op het landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
De omstandigheid dat de wieken niet permanent maar slechts tijdelijk over het landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied zou draaien, doet niet anders besluiten. De verwerende partij diende 
bijgevolg de aanvraag ook op dit vlak af te toetsen met voorschriften van de bestemming 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied.”; dat in tegenstelling tot wat de exploitant beweert in 
zijn bijkomende nota, de Raad voor Vergunningsbetwisting in haar arrest van 20 augustus 2019 
(1617-RvVb-0595-A) bijgevolg oordeelde dat ook de wiekoverslag dient te worden getoetst aan de 
planologische stedenbouwkundige verenigbaarheid;

Overwegende dat het advies van de POVC in aanmerking wordt genomen;
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Overwegende dat voor de evaluatie van de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren 
en opmerkingen en van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de 
POVC, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en 
aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal 
waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, kan verwezen worden naar de beoordeling in het 
verslag van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen van de 
natuurtoets, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing aan titel IV van de VCRO kan verwezen worden naar de 
beoordeling in het advies van de POVC; dat uit dit advies blijkt dat de aanvraag voldoet aan de 
bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is voor wat betreft 
WT3, doch stedenbouwkundig onverenigbaar is voor wat betreft WT1 en WT2;

Overwegende dat de aanvrager zich dient te houden aan de verplichtingen van het Koninklijk Besluit 
van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en 
informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige 
en andere producten door middel van leidingen; dat de aanvrager tevens de veiligheidsafstanden uit 
het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties van 4 december 2012 dient te respecteren;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van 
dit besluit vermelde stedenbouwkundige handelingen en/of ingedeelde inrichtingen of activiteiten; 
dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of 
constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II de exploitant de organisatie van 
de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd 
bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en dat hij daarbij de bevoegde brandweer 
raadpleegt;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico’s voor de externe veiligheid, de hinder, de 
effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting 
veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde 
vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt voor wat betreft WT3 
met aanhorigheden;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat in toepassing van artikel 68 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan voor onbepaalde 
duur;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de nv EDF Luminus, gevestigd Markiesstraat 1 te 1000 Brussel, wordt onder de 
voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een windturbine 
(inrichtingsnummer omgevingsloket 20181106-0108), gelegen te 2200 Herentals op het 
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bedrijventerrein Klein Gent zn, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-D-259K, te 
exploiteren, omvattend:
- volgende stedenbouwkundige handelingen:

 het oprichten van een middenspanningscabine;
 het oprichten van een windturbine (WT3);
 het aanleggen van verhardingen.

- volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
 een transformator van 4.000 kVA (12.2.2);
 een windturbine (WT3) van 3,8 MW (20.1.6.1.c).

Rubricering: 12.2.2 - 20.1.6.1.c.

§2 De vergunning wordt geweigerd voor wat betreft WT1 en WT2 met aanhorigheden op de 
kadastrale percelen 1-E-74K en 1-E-161B te Grobbendonk.

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke 
hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.
Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn 
afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende 
voorwaarden:
Milieuvoorwaarden:
a. Algemene milieuvoorwaarden:

 Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van 
asbest) en 4.9 (energieplanning)

 Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
b. Sectorale milieuvoorwaarden:

 Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
 Industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken - algemene 

bepalingen: afdeling 5.20.1
 Installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie: afdeling 

5.20.6
c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. De exploitant stelt een rapport op in samenwerking met een erkend deskundige geluid en 
trillingen, deeldomein geluid, vermeld in artikel 6, 1°, c), van het VLAREL, waarin bepaald 
wordt op welke wijze de windturbine zal gemoduleerd worden. Bij de inperking van geluid 
dient rekening te worden gehouden met de geluidsproductie van reeds vroeger vergunde 
windturbines. De modulering moet ervoor zorgen dat steeds aan de richtwaarden voor 
windturbinegeluid van titel II van het Vlarem voldaan wordt. Dit rapport wordt binnen de 3 
maanden na ingebruikname van de windturbine bezorgd aan de vergunningverlenende 
overheid (per mail naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Deze 
gegevens zullen ter informatie overgemaakt worden aan de AGOP-M en de afdeling 
Handhaving. De productie in geluidsreducerende mode wordt bijgehouden in het logboek.

2. Binnen een termijn van 6 maanden na het in gebruik nemen van de windturbine dient de 
exploitant ter controle geluidsmetingen te laten uitvoeren door een erkend milieudeskundige 
in de discipline geluid en trillingen. De geluidsmetingen dienen te gebeuren ter hoogte van de 
meest kritische plaatsen voor geluidshinder. De resultaten hiervan dienen bezorgd te worden 
aan de vergunningverlenende overheid 
(dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die ze ter evaluatie overmaakt 
aan de afdeling GOP - Milieu en ter informatie aan de Afdeling Handhaving.

mailto:dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be
mailto:dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be
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Stedenbouwkundige voorwaarden:
1. Indien de productie van elektriciteit door middel van windenergie definitief wordt stopgezet, 

moeten alle constructies, met inbegrip van de sokkel volledig verwijderd worden binnen een 
periode van twee jaar vanaf de stopzetting.

2. Voor WT3 dient voor de nivellering van het permanente werkplatform een afgraving te 
gebeuren van de hoger gelegen zones. In geen geval mag de laag gelegen zone in nieuwe 
toestand een hoger maaiveldpeil hebben dan het bestaand.

3. Het advies van de brandweerzone Kempen van 4 juni 2019 met referte BWDP/2019-
0238/001/01/HAJPE maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De 
voorwaarden uit dit advies die betrekking hebben op WT03 dienen strikt te worden 
nageleefd.

4. De maximale tiphoogte voor de windturbine bedraagt 157 m TAW.
5. De voorwaarden en eisen uit het advies van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en 

Vervoer-Luchtvaart van 14 oktober 2019 (kenmerk LA/A-POR/KKR/19-1256), het advies van 
skeyes van 21 mei 2019 (kenmerk DGI/PA/U/Wind_1791/IUR-2019-0484) en Defensie van 
12 juli 2019 (kenmerk 3D/2645-1) dienen te worden geïmplementeerd.

Lasten: geen.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel 
louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest 
actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde 
tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: 
https://nnavigator.emis.vito.be/   
ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 
§1 en 3, in elk van de volgende gevallen: 
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart 
binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie 
opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve 
omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van 
de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het 
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een 
bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de 
niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan 
de bouwfysische vereisten.
Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie 
van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.

https://nnavigator.emis.vito.be/
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De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende 
gevallen:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor 
ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een 
vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die 
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na 
aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de 
instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 - 

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet.

§2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde 
inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

§3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor 
bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van 
de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 - 

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt 
uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de 
artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse 
Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of 
stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse 
minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van 
onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of 

instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste 

administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van 
onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en 
dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending 
een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:
1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
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2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt. 

Als met toepassing van artikel 31/1 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, 
bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit 
van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, 
bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij 
de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van 
het beroepschrift het volgende:
Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of 

exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of 
waarschijnlijk ondervindt;

b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een 
omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden 
overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in 
eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die 
nuttig zijn voor het dossier. 

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De teamverantwoordelijke

Bart Vissers
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