
 

  

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 
 
Referentie omgevingsloket : OMV_2019052893 

Inrichtingsnummer            : 20181106-0108 

 

Door Luminus NV 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 op het bedrijventerrein 'Klein Gent' te Grobbendonk (WT01 en 

WT02) en Herentals (WT03). De aanvraag heeft als adres Bouwelven 3 te 2280 Grobbendonk en met als kadastrale omschrijving Afdeling 

13010, sectie E, perceel 161B, 74K en Grensstraat te 2200 Herentals met kadastrale omschrijving Afdeling 13302, sectie D, perceel 259K. 

 

De deputatie van de Provincie Antwerpen besliste op 31 oktober 2019 om de omgevingsvergunning te verlenen voor de windturbine 

gelegen te Herentals en de 2 windturbines op grondgebied Grobbendonk te weigeren. Tegen deze beslissing werd beroep ingediend bij de 

Vlaamse Regering.  

De Vlaamse Regering  heeft op 1 juli 2020 beslist de omgevingsvergunning te verlenen voor de windturbine gelegen op grondgebied 

Herentals (WT03 op perceel 2/D/259 K) en voor de windturbine gelegen op grondgebied Grobbendonk (WT02 op perceel 1/E/161B). 

De vergunning voor windturbine WT01 op grondgebied Grobbendonk (perceel 1/E/74K) wordt geweigerd. 

 

De beslissing ligt  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, of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van 

een omgevingsvergunning of  (de bijstelling) van vergunningsvoorwaarden 

 

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: 

      Raad voor Vergunningsbetwistingen 

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges  

Koning Albert II-laan 35 bus 81 

1030 Brussel 

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen 45 dagen die ingaan op de eerstvolgende dag na de startdatum van aanplakking (zie 

datum onderaan). 

 

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een  digitale kopie. 

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan: 

- de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing). 

- DEPARTEMENT OMGEVING 

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)  

Koning Albert II-laan 20 bus 8 

1000 Brussel 

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens: 

1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een 

telefoonnummer en een e-mailadres; 

2. het hierboven vermelde adres van het Departement Omgeving als verweerder; 

3. het voorwerp van het beroep, verwijs tevens naar het dossiernummer OMV_2019052893 

4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen; 

5. een inventaris van de overtuigingsstukken. 

 

U bent een rolrecht verschuldigd van: 

* 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging 

* 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid. 

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier 

van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. 

 

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  van 

4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 

betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige 

Vlaamse Bestuursrechtscolleges.(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen) 

 

 

STARTDATUM AANPLAKKING: ……../……../…….. 
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Dossiernummer: OMV/2019052893
Inrichtingsnummer: 20181106-0108

Ministerieel besluit over de beroepen aangetekend tegen het besluit OMGP-2019-0208 van de 
deputatie van de provincie Antwerpen van 31 oktober 2019, houdende het deels verlenen van de 
vergunning aan de nv EDF Luminus voor een windturbineproject gelegen te 2200 Herentals en 
2280 Grobbendonk, bedrijventerrein Klein Gent zn.

BEROEP

De beroepen zijn ingediend door: 
- Ludovica De Vries, Klein Gentstraat 2, 2280 Grobbendonk; 
- Advocaten Blockeel-Timmermans namens de exploitant, Leo de Béthunelaan 46, 9300 

Aalst; 
- Jacobs Advocaten, namens de bvba Drukkerij Bulckens, Nerviërslaan 35 bus 15, 1040 

Brussel, 

tegen het besluit OMGP-2019-0208 van de deputatie van de provincie Antwerpen van 31 oktober 
2019, waarbij:

§1. de vergunning is verleend aan de nv EDF Luminus, Markiesstraat 1, 1000 Brussel, voor een 
windturbine gelegen te 2200 Herentals, bedrijventerrein Klein Gent zn, kadastraal bekend als 
afdeling 2, sectie D en perceelnummer 259K, omvattende: 
 

- de volgende stedenbouwkundige handelingen: 

Planaanduiding Stedenbouwkundige handeling Beknopte omschrijving 

BA_WT03 Nieuwbouw infrastructuur 
Oprichten van een windturbine met een 
rotordiameter van 124 m en een totale 
hoogte van 145,6 m 

BA_cabine (WT03) Nieuwbouw bijgebouw Oprichten van een elektriciteitscabine 
BA_Verharding 
(WT03) Aanleggen infrastructuur 

Aanleg van een permanent 
werkvlak/verharding 

 
- de volgende nieuwe ingedeelde inrichting of activiteit: 

Rubriek Omschrijving Hoeveelheid en eenheid Klasse 

12.2.2 
1 transformator met een individueel nominaal 
vermogen van 4.000 kVA 4.000 kVA 2 

20.1.6.1.c 
1 windturbine met een elektrisch vermogen van 
3.800 kW. 3.800 kW 1 
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§2. vergunning is geweigerd aan de nv EDF Luminus, Markiesstraat 1, 1000 Brussel, voor twee 
windturbines gelegen te 2280 Grobbendonk, bedrijventerrein Klein Gent zn, kadastraal bekend 
als afdeling 1, sectie E en perceelnummers 74K en 161B, omvattende: 

- de volgende stedenbouwkundige handelingen: 

Planaanduiding Stedenbouwkundige handeling Beknopte omschrijving 

BA_WT01 
BA_WT02 Nieuwbouw infrastructuur 

Oprichten van twee windturbines met 
een rotordiameter van 114 m en een 
totale hoogte van 145,4 m (WT01) en een 
rotordiameter van 110 m en een totale 
hoogte van 144,8 m (WT02) 

BA_cabine (WT01) 
BA_cabine (WT02) Nieuwbouw bijgebouw Oprichten van een elektriciteitscabine 

BA_Verharding(WT02) Aanleggen infrastructuur 
Aanleg van een permanent 
werkvlak/verharding 

 
- de volgende nieuwe ingedeelde inrichting of activiteit: 

Rubriek Omschrijving Hoeveelheid en eenheid Klasse 

12.2.2 
2 transformatoren met een individueel nominaal 
vermogen van 4.000 kVA 8.000 kVA 2 

20.1.6.1.c 
2 windturbines met een elektrisch vermogen van 
3.800 kW. 7.600 kW 1 

REGELGEVEND KADER 

Het beroep wordt behandeld rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, 
in het bijzonder het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
(Omgevingsvergunningendecreet), het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid (DABM), de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), het decreet van 21 
oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet), het decreet 
van 15 juli 2016 betreffende het Integraal Handelsvestigingsbeleid (IHB) en hun 
uitvoeringsbesluiten.

ONTVANKELIJKHEID EN VOLLEDIGHEID

Het bestreden besluit is bekendgemaakt op 12 november 2019 op het Omgevingsloket en door 
aanplakking vanaf 14 november 2019.

De beroepen zijn ontvangen op 7, 11 en 14 december 2019 en ontvankelijk verklaard op 6 en 15 
januari 2020. 

De Vlaamse Regering is bevoegd om in laatste administratieve aanleg een beslissing te nemen 
over beroepen tegen beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg, volgens de 
gewone procedure.
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De Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, is bevoegd om 
op te treden voor de Vlaamse Regering met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering.

ARGUMENTEN BEROEPSINDIENERS

De exploitant heeft de volgende beroepsargumenten:
- samengevat werd WT1 geweigerd omwille van een wiekoverdraai over bosgebied en WT2 

omwille van een ongunstig advies van het Directoraat-generaal Luchtvaart van de 
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer waarin wordt gesteld dat op deze locatie 
reeds het maximaal aantal toegelaten windturbines bereikt is; 

- Windturbine 1: 
- in de bestreden beslissing werd met betrekking tot WT1 tot het besluit gekomen 

dat de oprichting ervan in strijd is met de voorschriften van het van kracht zijnde 
gewestplan voor wat betreft de overdraai van de wieken in bosgebied; 

- niettegenstaande Luminus het vanuit juridisch oogpunt nadrukkelijk niet eens is 
met de standpuntinname dat deze "loutere" wiekoverdraai tot gevolg zou hebben 
dat een niet-bestemmingsconformiteit voor WT1 zou voorliggen, noch dat dit zou 
moeten gelezen worden in het arrest van de RvVb van 20 augustus 2019 (waarnaar 
in de bestreden beslissing wordt verwezen), opteert Luminus er in het kader van 
de voorliggende beroepsprocedure voor om niet aan te dringen op het verlenen 
van de vergunning voor WT1; 

- Windturbine 2: 
- Skeyes herbekijkt momenteel volop een aantal technologieën, waaronder haar 

radiobakens. Op de DVOR BUN lopen momenteel testproeven. Het ligt in de lijn 
van de verwachtingen dat Skeyes begin 2020 binnen de DVOR BUN meer posities 
mee positief kan toelaten, waaronder ook WT2; 

- een en ander zal een relevant gegeven betreffen om in beroep te kunnen 
beoordelen of in de relevante sextant het maximaal aantal toegelaten 
windturbines al dan niet bereikt is; 

- aangezien uit de analyse in eerste aanleg geen andere weigeringselementen voor 
WT2 voorlagen, verzoekt beroepsindiener om op grond van een heroverweging 
van het eerdere deels positieve advies van Skeyes de vergunning voor WT2 toe te 
kennen. 

De omwonende heeft de volgende beroepsargumenten: 
- de vraag die we nu moeten beantwoorden is niet of we windturbines al of niet gaan 

vergunnen maar moeten we objectief beoordelen of het ingediende project het meest 
ideale is in het projectgebied in de strijd tegen klimaatverandering. Een 
klimaatverandering die meer dan waarschijnlijk gekenmerkt zal worden door – periodes 
van lange extreme droogte – intense regenbuien/stormen – nattere winters – koude 
periodes. Als we het projectgebied “Klein-Gent” kunnen samenvatten in één strijdwoord, 
dan is dit zonder twijfel “WATER”. Het projectgebied kan een toekomstige oplossing 
bieden voor de droge zanderige Kempense ondergrond – opslag van water in 
regenperiodes – waterwinningsgebied,…. Vlaanderen heeft vandaag al een van de laagste 
waterbeschikbaarheden per inwoner. We kunnen nu al stellen dat men in de eerste plaats 
het projectgebied moet voorbehouden om het vraagstuk “WATER” op te lossen in strijd 
tegen de klimaatverandering; 

- dit bezwaarschrift wordt ondersteund door de inwoners van de historische woonkernen 
“Bergen” en “Zelle/Klein Gentstraat” plus inwoners van de wijken “Molekens” en 
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“Meerhoeven”. Deze woonkernen bestonden reeds voor de ontwikkeling van het 
industrieterrein; 

- de inwoners van “Bergen”, “Zelle”, “Klein Gentstraat” en wijken “Meerhoeven”-“Molekens” 
worden al een tiental jaren gestalkt door vergunningsaanvragen voor windturbines - Air 
Energy 2008, Luminus, Eneco, …; 

- de projectzone is een complexe situatie met een mix van natuurgebied, bosgebied, 
woningen, bedrijfs-conciërge woningen, industrie, buitengebied, agrarisch gebied en 
overstromingsgebied met elk zijn eigen regels; 

- dit dossier is eerder een poging en een millimeterwerkje in het berekenen van locaties 
om toch maar een eventuele vergunbare plaats te generen. De eventuele uitbating zal 
zeer sterk beperkt worden door slagschaduw, ijsafworp, geluidsoverlast, aanwezigheid 
fauna en flora, vogels, vleermuizen, … Dit project gaat eerder lijken op een 
“stilstandsoefening”. Kan men hier spreken over een zinvolle inplanting en inname van de 
aanwezige industriële en agrarische ruimte? Wat is de economische haalbaarheid van het 
project gelet op al deze parameters of gaan we betalen voor stilstaande windturbines?; 

- het project blijft een aanslag voor de bewoners rond- en voor ondernemers op het 
industrieterrein die beperkt kunnen worden in de verdere ontwikkeling van hun 
activiteiten en zelf de kansen ontnomen worden om te investeren in groene oplossingen 
of hun huidige investering in rendement zien dalen. 

 
De bvba Drukkerij Bulckens heeft de volgende beroepsargumenten: 

- in onze hoogtechnologische drukkerij moeten de machines uiterst precies worden 
afgesteld, waarbij de kleinste foutenmarge het drukproces kan stilleggen. Het 
productieproces is zeer gevoelig aan trillingen, zodat zowel in de opbouwfase als tijdens 
de exploitatie van de windturbine we ernstig operationele en financiële schade vrezen; 

- de goede werkomstandigheden van onze circa 100 werknemers komt in het gedrang door 
de slagschaduw- en de geluidshinder. De windturbine WT03 staat ingeplant op circa 75 
meter van onze perceelsgrens. 

- m.e.r-screening: 
- de aangevraagde windturbines vormen een geheel van meer dan 4 windturbines 

die een invloed kunnen hebben op een bijzonder beschermd gebied. Ten zuiden, 
noorden en westen wordt het industriegebied namelijk geflankeerd door 
natuurgebied; 

- ondertussen zijn er binnen een straal van 4.000 m reeds 28 gebouwde of vergunde 
windturbines; 

- de aanvraag bevat geen deugdelijke screening, geen ontheffing of project-MER; 
- in casu lijkt het te gaan over het bewust opsplitsen van een globaal project dat 

wordt gedragen door twee exploitanten; 
- trillingen: 

- ons bezwaar inzake de trillingen werd niet behandeld door de deputatie. Het 
aspect geluid werd wel geadviseerd, maar de aanvraag bevat geen trillingsstudie; 

- de deputatie had minstens een trillingsstudie kunnen opleggen. Indien de 
deputatie niet kan verzekeren dat de trillingshinder aanvaardbaar zal zijn had de 
vergunning moeten geweigerd worden; 

- versnippering van het project, schending bundelingsprincipe en schending van de goede 
ruimtelijke ordening: 

- door maar één van de drie windturbines te vergunnen wordt het 
bundelingsprincipe geschonden; 

- volgens de omzendbrief RO/2014/02 wordt er pas gesproken over een cluster 
vanaf drie windturbines; 

- een alleenstaande windturbine is vreemd aan het landschap en werkt 
versnippering in de hand; 
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- men kan zich de vraag stellen of het nog opportuun is om 1 windturbine te 
vergunnen, vermits de realisatie van een toekomstige visie (met een betere 
invulling en uitwerking dan hetgeen actueel in dit plangebied gebeurt) daarmee 
gehypothekeerd wordt; 

- DVOR BUN – schending motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel: 
- in het betreden besluit wordt niet uitgelegd wat de DVOR BUN inhoudt noch 

waarom WT3 opeens niet meer in DVOR BUN ligt. Het formele motiveringsbeginsel 
wordt geschonden; 

- geluidshinder: 
- onze kantoren bevinden zich op enkele tientallen meter van de vergunde 

windturbine. Uit de geluidscontourkaarten blijkt duidelijk dat er een 
overschrijding zal zijn van de geluidsnormen. Het brideren van de windturbine 
biedt geen soelaas voor locaties die zo dicht bij een windturbine zijn gelegen. 

HISTORIEK

De aanvraag betreft een nieuwe ingedeelde inrichting.

Er zijn geen relevante bouwvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen of 
omgevingsvergunningen gekend op de locatie van de aanvraag. 

WIJZIGING VAN DE AANVRAAG

In uitvoering van artikel 64 van het Omgevingsvergunningendecreet heeft de aanvrager op 2 
maart 2020 een wijziging van de aanvraag gevraagd.

Het wijzigingsverzoek werd ingediend op vraag van de afdeling Gebiedsontwikkeling, 
Omgevingsplanning en –projecten (GOP) van het departement Omgeving omdat werd vastgesteld 
dat het aangevraagde permanent werkvlak voor WT02, een duurzaam ruimtegebruik indachtig, 
een te grote oppervlakte beslaat. Het wijzigingsverzoek bevat een nieuw inplantingsplan 
(BA_0_I_WT02) en een nieuwe dwarsdoorsnede (BA_verharding_P_N_WT02) met een permanent 
werkvlak dat werd verkleind van 25 x 60 m (1.500 m2) tot 25 x 25m (625 m2). 
 
Voor de wijziging van de aanvraag is er geen nieuw openbaar onderzoek vereist omdat conform 
artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet de wijziging tegemoet komt aan een bemerking 
van een adviesverlener van de afdeling GOP van het departement Omgeving en de gevraagde 
wijziging (het verkleinen van het permanent werkplatform) geen schending van de rechten van 
derden met zich meebrengt. Het gewijzigde stuk is zeker niet van die aard dat het essentieel is 
voor een volledige en correcte inschatting van de aan het aangevraagde project verbonden 
nadelen en risico’s. Het betreft louter een verbetering in het kader van duurzaam ruimtegebruik. 
 
Het wijzigingsverzoek kan worden aanvaard en wordt meegenomen in de beoordeling van deze 
aanvraag. 

TERMIJNVERLENGING

Op 24 maart 2020 werd het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het 
decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking 
tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, genomen.
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Met toepassing van artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 wordt 
de beslissingstermijn met 60 dagen verlengd. 

PLANOLOGISCHE LIGGING

Plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen
De aanvraag is volgens het gewestplan “Herentals-Mol”, vastgesteld bij koninklijk besluit van 28 
juli 1978 gelegen in industriegebied en in bosgebied.

In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften zoals bepaald in artikelen 7.2.0. en 12.4.2. 
van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van 
de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze voorschriften luiden als volgt:
“Artikel 7.2.0.
Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze 
omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking 
van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel 
omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten 
behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, 
benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen 
bestemd voor nationale of internationale verkoop.”. 

“Artikel 12.4.2.
Bosgebieden zijn de beboste of de te bebossen gebieden, bestemd voor het bosbedrijf. Daarin 
zijn gebouwen toegelaten, noodzakelijk voor de exploitatie en het toezicht op de bossen, evenals 
jagers- en vissershutten, op voorwaarde dat deze niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf, 
al ware het maar tijdelijk. De overschakeling naar agrarisch gebied is toegestaan overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- 
en bosgebieden.”. 

De aanvraag is eveneens gelegen binnen de begrenzing van het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan (PRUP) ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Herentals’, definitief vastgesteld op 27 
september 2018. De aanvraag is gelegen binnen de afbakeningslijn kleinstedelijk gebied Herentals. 
De relevante voorschriften luiden als volgt:
“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 een gemeentelijk noch gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, 
noch binnen een plan van aanleg, noch binnen de begrenzing van een goedgekeurde en niet-
vervallen verkaveling.
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Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag
Artikel 7.4.5 van de VCRO 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. De aangevraagde stedenbouwkundige handelingen moeten bijgevolg 
beoordeeld worden aan de hand van de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan 
“Herentals-Mol”. 

VOORSCHRIFTEN DIE VOLGEN UIT VERORDENINGEN

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.

Op de aanvraag zijn geen relevante gemeentelijke en provinciale bouw- en stedenbouwkundige 
verordeningen van toepassing.

BESCHRIJVING LOCATIE

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 6 
windturbines. Twee andere windturbines (WT-E1 en WT-E2) worden aangevraagd door Eneco 
Wind (OMV_2019048166). De vergunning werd verleend door de deputatie middels een beslissing 
van 31 oktober 2019. Hiertegen werden verschillende administratieve beroepen ingesteld. De 
windturbine WT-EA maar wordt momenteel aangevochten bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen. 

Wegen 
De aangevraagde windturbines zijn gelegen nabij de E313. 
 
Waterlopen 
Op circa 1.000 meter ten noorden van de aangevraagde windturbines bevindt zich het 
Albertkanaal. 
 
Natuur 
De inplantingslocatie van de aangevraagde windturbines is gelegen in industriegebied. In de 
onmiddellijke omgeving bevinden zich conform het gewestplan  een aantal bos- en 
natuurgebieden. 
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Onroerend Erfgoed: 
In de omgeving van de aangevraagde windturbines bevindt er zich conform het geoportaal 
‘erfgoed’ geen erfgoed dat beschermd is via een beschermingsbesluit (monumenten, 
landschappen, stads- of dorpsgezichten, archeologische sites, varend erfgoed en ankerplaatsen). 
 
Seveso 
In de omgeving van de aangevraagde windturbines bevinden zich verschillende Seveso-bedrijven: 

- het hogedrempelbedrijf Suez Water Technologies & Solutions Belgium op twee percelen; 
- het lagedrempelbedrijf NOF Metal Coatings Europe; 
- het lagedrempelbedrijf L’Air Liquide Belge. 

 
Afstand: 
De aanvraag is gelegen op een afstand van circa: 

- 550 m van een woongebied; 
- 850 m van een woongebied met landelijk karakter; 
- 1.300 m van een woonuitbreidingsgebied; 
- 700 m van een recreatiegebied voor verblijfsrecreatie; 
- 1.200 m van het Habitatrichtlijngebied ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, 

moerassen en heiden’ met code BE2100026; 
- 2.000 m van het gebied van het VEN of het IVON, ‘De Vallei van de Kleine Nete 

benedenstrooms’ met gebiedsnummer 313. 

VERPLICHTINGEN VANUIT EUROPESE REGELGEVING

Milieueffectrapportage
De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III van het 
project-MER-besluit, meer bepaald rubriek “3, i) installaties voor de winning van windenergie voor 
de energieproductie (windturbineparken) (projecten die niet onder bijlage II vallen)” en de 
aanvraag omvat een m.e.r.-screening. 
 
Voor projecten die onder bijlage III vallen kan een project-m.e.r.-screeningsnota opgemaakt 
worden indien ze niet onder rubriek 3i van bijlage II vallen: 
“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 en rond het betrokken industriegebied zijn momenteel in totaal maximaal 12 windturbines 
gepland. Dit totaal is lager dan de 20 windturbines opgenomen in bijlage 2 van het project-MER-
besluit. Onderstaande figuur geeft een overzicht van dit maximaal ontwikkelingsscenario.
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In één van de beroepsschriften wordt gesteld dat de aangevraagde windturbines een geheel 
vormen van meer dan 4 windturbines die een invloed kunnen hebben op een bijzonder beschermd 
gebied. Hierbij wordt er verwezen naar de natuur- en bosgebieden gelegen ten zuiden, noorden 
en westen van het projectgebied. Windturbine 1 grenst aan een bosgebied en ligt op circa 80 
meter van natuurgebied. Er wordt wel opgemerkt dat windturbine 1 in de praktijk gelegen is op 
circa 60 meter van bos. Het tussenliggende gebied betreft een opslagplaats voor containers. 
Windturbine 2 is gelegen op circa 100 meter van natuurgebied en op circa 400 meter van 
bosgebied. Windturbine 3 is gelegen centraal op het industrieterrein op circa 750 meter van 
natuurgebied en op circa 1.300 meter van bosgebied. Het betreft hier bijzonder beschermde 
gebieden volgens het project-MER-besluit, zonder een bijkomende natuurbescherming (speciale 
beschermingszones of VEN-gebieden). 

De aangevraagde windturbines hebben geen directe impact (ruimtebeslag) op het natuur- en 
bosgebied. De effecten op de natuur zijn er onder de vorm van mogelijke aanvaringen met vogels 
en vleermuizen. De potentiële verstoringseffecten van de windturbines blijven in voorliggend 
geval beperkt tot de onmiddellijke omgeving van de windturbines omdat vogels en vleermuizen 
niet foerageren in het industriegebied. Een industriegebied is geen aantrekkelijke habitat voor 
deze diersoorten. Windturbines die grenzen aan een natuur- en bosgebied kunnen hierop wel een 
impact hebben. Dit kan voornamelijk het geval zijn voor WT-L1, WT-L2 uit voorliggende aanvraag 
en WT-E1 uit de aanvraag van Eneco (OMV_ 2019048166), omdat deze windturbines het dichtst zijn 
ingeplant bij de voormelde bijzonder beschermde gebieden. Volgens de natuurtoets in beide 
aanvraagdossiers wordt alleen voor de drie windturbines die grenzen aan het natuur- en 
bosgebied een (gering) negatief effect op de natuur verwacht. 

Doordat het aantal windturbines die een aanzienlijke invloed hebben of kunnen hebben op de 
bijzonder beschermde gebieden beperkt blijft tot drie windturbines is bijlage II van het project-
MER besluit hoe dan ook niet van toepassing. Uit de navolgende screeningsparagraaf (en de 
navolgende beoordeling van de effecten van het aangevraagde project in deze 
vergunningsbeslissing) naar de aanzienlijke effecten blijkt ook dat het voorliggende project, 
rekening houdende met de cumulatieve effecten en de screeningscriteria van het DABM, géén 
aanzienlijke effecten zal veroorzaken, in het bijzonder niet op de naastgelegen bijzonder 
beschermde gebieden. Het project valt onder rubriek 3i van bijlage III van het project-MER-besluit 
en is dus slechts screeningsplichtig. 
 
Mobiliteit
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De toename van vervoersbewegingen tijdens de aanlegfase is maar tijdelijk van aard en is inherent 
verbonden aan de aanlegfase. Tijdens de exploitatiefase zal het sporadisch onderhoud of controle 
van de windturbine slechts een beperkte toename van het aantal vervoersbewegingen 
veroorzaken. Het betrokken industrieterrein wordt vlot ontsloten. Er worden geen significante 
effecten verwacht door het beperkt aantal bijkomende vervoersbewegingen.

Bodem
Tijdens infrastructuurwerken kunnen er calamiteiten ontstaan door problemen met machines op 
de werf. De kans hierop is echter beperkt en vergelijkbaar met andere (grootschalige) 
bouwprojecten. Door het respecteren van de regelgeving en het handelen als een goede huisvader 
zullen de effecten niet aanzienlijk zijn.  

Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen gelden steeds de regels van grondverzet. 
Gezien hoe dan ook de geldende wetgeving moet worden nageleefd, worden geen aanzienlijke 
effecten verwacht. De kans is groot dat de bodem langsheen het bestaande wegennet en het 
industrieterrein al verstoord is door vroegere werkzaamheden, waardoor er geen significante 
effecten zullen optreden ten gevolge van de uitgravingen voor de windturbines

Watersysteem

De inplanting van een windturbine heeft slechts een kleine footprint en dus wordt er weinig 
bijkomende verharding gecreëerd. De funderingen hebben een diameter van maximaal 24 meter. 
De  beperkte hoeveelheid hemelwater die op de fundering valt kan infiltreren op naastgelegen 
niet verharde oppervlakten op hetzelfde perceel. Zie ook in het bijzonder verder bij de bespreking 
van onder meer de watertoets.

De toegangswegen en werkzones worden opgebouwd uit steenslag en zijn waterdoorlatend. Er 
worden dan ook geen significante effecten verwacht met betrekking tot hemelwaterafvoer en 
overstromingen.

Geluid en trillingen

In de aanlegfase kan er geluidshinder optreden bij de aanvoer van materialen en de bouw. Deze 
hinder is tijdelijk van aard en wordt als inherent aan de bouwfase verondersteld. Er worden 
trillingsvrije uitvoeringstechnieken toegepast tijdens de uitvoeringsfase. Wanneer hiermee 
rekening wordt gehouden, worden er zeker geen significant negatieve effecten verwacht.
 
De geluidsnormen zullen ter hoogte van alle omliggende woningen ten allen tijde gerespecteerd 
worden. Hierbij kan worden gebruik gemaakt van het brideren van de windturbines zodat het 
geluidsvermogenniveau wordt verlaagd. De aanvraag bevat een geluidstudie opgesteld door een 
erkend milieudeskundige in de discipline geluid (zie ook verder). Er worden geen significant 
negatieve effecten verwacht. 

Biodiversiteit
De windturbines worden ingeplant ter hoogte van het industriegebied zodat de windturbines en 
de werkplatformen geen direct ruimtebeslag veroorzaken in natuur. Er wordt dan ook geen effect 
verwacht op het vlak van direct ruimtebeslag.

Het dichtstbijzijnde VEN-gebied ‘De Vallei van de Kleine Nete benedenstrooms’ (geclassificeerd als 
‘Grote Eenheid Natuur’ of GEN en als ‘Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling) bevindt zich op 
circa 1.860 m van de dichtst gelegen windturbine. Gezien de ruime afstand tussen de windturbines 
en dit gebied wordt er besloten dat er geen impact is op VEN-gebieden.
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Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied SBZ-gebied  BE2100026 ‘Valleigebied van de Kleine Nete 
met brongebieden, moerassen en heiden’ bevindt zich op circa 1.200 m ten noorden van de 
inplantingsplaats van WT02.

Binnen de ruime omgeving van het projectgebied komen geen vogelrichtlijngebieden voor. Het 
dichtstbijzijnde vogelrichtlijngebied BE2100424 ‘De Zegge’ bevindt zich op circa 10 km ten 
noordoosten van het projectgebied. Door de ruime afstand van het project tot bovenstaande 
Natura-2000-gebieden worden geen aanzienlijke effecten verwacht van de bouw en exploitatie 
van de windturbine op natuurlijke kenmerken en instandhoudingsdoelstellingen van deze 
gebieden en hun habitats. 

Volgens de vogelatlas bevindt het project zich in een zone met laag risico of geen informatie 
(klasse 0). Op de risicoatlas van INBO liggen er geen belangrijke broed- en pleistergebieden in de 
onmiddellijke omgeving van de turbines.

De geplande windturbines WT01 en WT02 bevinden zich volgens de risico-atlas voor vleermuizen 
op de rand tussen een zone met risico en een zone met mogelijke risico voor aanvaring met 
vleermuizen. In de natuurtoets werd in de periode juli tot september 2018 een 
vleermuizenonderzoek verricht. Er werd vastgesteld dat de vleermuizenactiviteit in de 
industriezone zelf erg beperkt was. Zones met meer activiteit zijn de bosranden aan de westrand 
van de industriezone. Ter hoogte van de inplantingsplaatsen voor de turbines op het 
industriegebied zelf werden geen of weinig vleermuizen vastgesteld. Om de effecten op de 
vleermuizen verder te verminderen kunnen WT01 en WT02 worden uitgerust met een bat-
protection system. 

Er worden geen aanzienlijke effecten op de natuur verwacht. 

Veiligheid

De windturbines zijn volgens de norm IEC 61400-1 Ed. 2 gecertificeerd. Ze beschikken over een 
redundant remsysteem, een bliksembeveiligingssysteem en een ijsdetectiesysteem.  De aanvraag 
bevat een veiligheidsstudie opgesteld door een erkend VR-deskundige. In de omgeving van de 
aanvraag bevinden zich geen woongebieden of woonclusters. De onmiddelijke omgeving kent een 
industrieel karakter. De windturbines zijn dusdanig ingeplant dat er geen wiekoverslag plaats 
heeft boven een verharde, openbare weg, een spoorweg of een bevaarbare waterloop. Er bevinden 
zich in de omgeving gebouwen waarvoor het groepsrisico relevant wordt geacht. Er bevinden 
zich binnen de relevante scheidingsafstanden bedrijven of leidingen die gevaarlijke stoffen 
bevatten. Met dit gegeven wordt rekening gehouden in de veiligheidsstudie waar zowel voor de 
directe als indirecte aanvaardbare risico’s worden berekend. 

Er worden geen aanzienlijke veiligheidsrisico’s verwacht. 

Onroerend erfgoed

In de ruimere omgeving van het projectgebied komen beschermde cultuurhistorische 
landschappen, beschermde stads- en dorpsgezichten en beschermde monumenten voor. Deze 
bevinden zich echter allemaal op ruime afstand van de geplande windturbines. Het 
dichtstbijzijnde is ter hoogte van Bouwel (circa 1,5 km ten westen van WT02), namelijk het 
beschermde cultuurhistorische landschap Kasteeldomein Bouwelhof, waarbinnen de beschermde 
monumenten Kasteel Bouwelhof en Hoeve Bouwelhoef gelegen zijn. Op deze afstanden zullen de 
windturbines geen aanzienlijke effecten veroorzaken op het cultuurhistorisch erfgoed. 

Licht en stralingen
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Een gedetailleerde evaluatie van de slagschaduwimpact van het windturbinepark op de nabije 
omgeving is terug te vinden in de slagschaduwstudie. Een toetsing aan de voorgestelde Vlarem-
slagschaduwnormgeving is uitgevoerd voor een 42-tal kritische, relevante slagschaduwgevoelige 
objecten. Op meerdere locaties zou de norm zonder slagschaduwmodule overschreden worden. 
Doordat de windturbines voorzien worden van een slagschaduwmodule zullen de windturbines 
op nadelige tijdstippen worden uitgeschakeld en zo voldoen aan de Vlarem-normen. De invloed 
van reflectie blijft beperkt door het gebruik van een speciale matte coating op de 
windturbinebladen. Er worden geen aanzienlijk negatieve effecten verwacht.  

Cumulatief
In de effectstudies die vervat zitten in de aanvraag wordt er rekening gehouden met andere, 
eerder vergunde of geplaatste windturbines. De toelaatbare cumulatieve normen worden te allen 
tijde gerespecteerd. Ook de cumulatieve effecten zullen niet aanzienlijk zijn. 

De aanvraag werd op 14 mei 2019 getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene 
Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat in het licht van de kenmerken van het 
project, de plaatselijke omstandigheden en de kenmerken van zijn potentiële effecten er geen 
aanzienlijke gevolgen voor het milieu zijn zodat het project bijgevolg niet MER-plichtig is. Deze 
conclusie wordt op basis van bovenstaande beoordeling van de m.e.r.-screening bevestigd.

ADVIEZEN

Het advies van 7 januari 2020 van het Vlaams Energieagentschap is gunstig.

Het advies van 8 januari 2020 van Infrabel, herbevestigd op 4 maart 2020, is voorwaardelijk 
gunstig.

Het advies van 10 januari 2020 van het Agentschap Wegen en Verkeer is voorwaardelijk gunstig.

Het subadvies van 20 januari 2020 van Petrochemical Pipeline Services B.V. aan de afdeling GOP 
van het departement Omgeving, herbevestigd op 13 maart 2020, is voorwaardelijk gunstig.

Het subadvies van 28 januari 2020 van de nv Nationale Maatschappij der Pijpleidingen aan de 
afdeling GOP van het departement Omgeving is voorwaardelijk gunstig.

Het subadvies van 6 februari 2020 van de nv Fluxys Belgium aan de afdeling GOP van het 
departement Omgeving is voorwaardelijk gunstig. 

Het advies van 6 februari 2020 van de afdeling GOP (Externe Veiligheid) van het departement 
Omgeving is gunstig. 

Het advies van 10 februari 2020 van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
Herentals is gunstig voor wat betreft WT03.

Het advies van 14 februari 2020 van het Agentschap voor Natuur en Bos is voorwaardelijk gunstig.

Het advies van 25 februari 2020 van het Directoraat-generaal Luchtvaart van de Federale 
Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (DGLV), herbevestigd op 12 maart 2020, is voorwaardelijk 
gunstig: 
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Het advies van 6 maart 2020 van de afdeling GOP van het departement Omgeving is deels 
voorwaardelijk gunstig:

- voorwaardelijk gunstig voor WT02 en WT03;
- ongunstig voor WT01.

De gemeente Grobbendonk heeft op 25 maart 2020 haar advies in eerste aanleg van 2 juli 2019 
herbevestigd.

De provincie Antwerpen, Dienst Integraal Waterbeleid, heeft geen advies verleend.  

Het advies van 24 maart 2020 van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie is deels 
voorwaardelijk gunstig.

HOORZITTING

Met toepassing van artikel 11 van het besluit van de Vlaamse regering van 24 maart 2020 heeft de 
voorzitter beslist om de hoorzittingen van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie van 
24 maart 2020 alleen schriftelijk te laten doorgaan. De beroepsindieners en de aanvrager werden 
uitgenodigd tot het indienen van een nota. 

De aanvrager verklaarde in zijn nota van 18 maart 2020 het volgende:
- De verstrekte adviezen zijn allemaal (voorwaardelijk) gunstig met betrekking tot WT02 en 

WT03. 
- Het beroepschrift van 5 december 2019 van mevrouw De Vries is onontvankelijk en in ieder 

geval ongegrond. 
- Het beroepschrift van 13 december 2019 van de bvba Drukkerij Bulckens is ongegrond. 
- Het advies van de afdeling GOP van 6 maart 2020 van het departement Omgeving wordt 

op een aantal punten niet bijgetreden: 
- Voor wat betreft WT02 is er geen windturbinetype beschikbaar dat voldoet aan 

zowel de vergunde maximale dimensies als aan de voorwaarde om minimaal 80% 
van het vergunde vermogen te installeren. 

- Doordat in het kader van de energetische optimalisatie geëist wordt dat alle 
vergunde windturbines effectief gebouwd worden, leidt het niet kunnen bouwen 
van WT02 ertoe dat ook WT03 niet gebouwd kan worden. 

- Voormelde vergunningsvoorwaarden zijn buitenproportioneel en niet 
realiseerbaar. Ze zijn in strijd met artikel 74 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

- De maximale bouwhoogte wordt op vraag van het Directoraat-generaal 
Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer beperkt. Dit 
wordt in het advies van de afdeling GOP van het departement Omgeving 
uitgedrukt als een maximale bouwhoogte ten aanzien van het maaiveld. Dit is 
onduidelijk en wordt beter uitgedrukt als een maximale bouwhoogte ten opzichte 
van TAW. 

Er werden geen replieknota’s ontvangen van de overige beroepsindieners.

BEOORDELING

Aanvraag
De aanvraag betreft het bouwen en exploiteren van 3 windturbines. WT01 heeft een 
rotordiameter van 114 m, WT02 een rotordiameter van 110 m en WT03 een rotordiameter van 
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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. E 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 (3 m x 9 m) voorzien. 
 
Voor de oprichting van de windturbines moeten geen nieuwe toegangswegen aangelegd 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 25 m op 25 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. 

Wijziging van de aanvraag
Met het wijzigingsverzoek van 2 maart 2020 heeft de aanvrager het permanent werkvlak voor WT02 
verkleind van 25 m x 60 m (1.500 m²) tot 25 m x 25 m (625 m²).

Beroep
De beroepen zijn ingediend door een omwonende, een nabijgelegen bedrijf en de exploitant en 
hebben betrekking op het verlenen van de omgevingsvergunning voor één windturbine (WT03). 

Openbaar onderzoek in eerste aanleg
Tijdens het openbaar onderzoek zijn 67 bezwaarschriften ingediend met betrekking tot: 

- (bijkomende) geluidshinder; 
- 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; 
- 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 
Fluxysleidingen; 
- de economische haalbaarheid / noodzaak van windenergie; 
- de impact op zonnepanelen; 
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- de verstoring van de waterhuishouding; 
- alternatieve inplantingen; 
- het niet-specifiëren 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; 
- trillinghinder bij aanleg en exploitatie. 

Externe veiligheid 
De geplande windturbines zijn gecertificeerd (IEC 61400-1 of een gelijkwaardige norm) en conform 
artikel 5.20.6.3.1 en artikel 5.20.6.3.2, van titel II van het VLAREM voorzien van: 

- een ijsdetectiesysteem dat de windturbine automatisch stillegt bij ijsvorming; 
- een bliksemafleidingssysteem; 
- een redundant remsysteem; 
- een online-controlesysteem, waarbij onregelmatigheden onmiddellijk worden 
gedetecteerd en doorgegeven aan een turbine-eigen controle-eenheid. 

 
De aanvraag bevat een veiligheidsstudie (versie 1.3), opgesteld door een erkend VR-deskundige. In 
de veiligheidsstudie wordt uitgegaan van de volgende randvoorwaarden: 

- een maximale rotordiameter van: 114m (WT01), 110m (WT02) en 124m (WT03); 
- een maximale tiphoogte van 147m; 
- een maximale ashoogte van 97m; 
- een maximaal nominaal toerental van 17,5 (WT01 en WT02) en 15 (WT03) 
omwentelingen per minuut. 

 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen directe risico’s en indirecte risico’s. De directe risico’s 
zijn de risico’s die het gevolg zijn van de impact van onderdelen van een falende windturbine op 
personen in de omgeving. Er wordt nog een onderscheid gemaakt tussen plaatsgebonden 
mensrisico’s en groepsrisico’s. De inplanting van een windturbine kan ook indirecte risico’s 
veroorzaken. De impact van een windturbineonderdeel in de omgeving hoeft namelijk niet 
rechtstreeks een persoon te treffen om een risico in te houden voor deze persoon. De impact op 
een nabijgelegen installatie (met gevaarlijke stoffen) kan aanleiding geven tot een secundair 
ongeval waardoor mogelijk slachtoffers vallen in de omgeving. 
 
Directe risico’s - plaatsgebonden 
Het plaatsgebonden mensrisico, uitgedrukt per jaar, is de kans dat een persoon op een bepaalde 
plaats in de buurt van een installatie (zoals bijvoorbeeld een windturbine) of een inrichting 
overlijdt ten gevolge van een zwaar ongeval met de installatie of binnen de inrichting, wanneer 
deze persoon zich gedurende één jaar permanent en onbeschermd op die plaats zou bevinden. 
Het plaatsgebonden mensrisico van een installatie of inrichting wordt typisch voorgesteld op een 
kaart (grond- of bestemmingsplan) waarbij punten met een gelijk plaatsgebonden mensrisico 
worden verbonden tot zogenaamde isorisicocontouren (IRC). Deze veiligheidscontouren worden 
gevormd door een som te maken van de relevante falingscenario’s zijnde gondelbreuk, mastbreuk 
en bladbreuk. IJsworp en -val wordt hier niet weerhouden vermits het ijsdetectiesysteem dit 
risico ondervangt. 
 
Volgende criteria zijn van belang voor de evaluatie van het plaatsgebonden risico: 

1) Permanente aanwezigheid externe personen – maximaal 5 permanente 
individuele externe werkplaatsen (10-5-contour); 
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2) Gebieden met woonfunctie (woongebieden en groepen van minstens 5 
zonevreemde woningen die een ruimtelijk aaneengesloten geheel vormen) (10-6-contour); 
3) Kwetsbare locaties (scholen, ziekenhuizen, …) (10-7-contour). 

 
De 10-5-contour ligt voor alle aangevraagde windturbines worst-case op 45 meter. Binnen deze 
contour mogen er zich geen externe personen permanent bevinden. Rondom WT01 bevindt zich 
alleen opslag in open lucht en is er geen permanente aanwezigheid van externe personen. Voor 
wat betreft WT02 is er een beperkte overlap van de 10-5-contour met de bedrijfsgebouwen gelegen 
ten westen en oosten van de windturbine. In de veiligheidsstudie wordt gesteld dat de 10-5-
contour niet overlapt met werkplaatsen of kantoren maar louter met opslagruimte zonder 
permanente aanwezigheid van personen. Eénzelfde conclusie werd gemaakt voor WT03, waar er 
eveneens beperkte overlap is tussen de 10-5-contour en de opslagruimtes van één bedrijf. 
 
De 10-6-contour bevindt zich op 206 meter voor WT01 en WT02 en op 177 meter voor WT03. Dit is 
de minimale afstand die moet behouden worden tussen een windturbine en een gebied met 
woonfunctie of een groep van minimaal 5 zonevreemde woningen die een ruimtelijk 
aaneengesloten geheel vormen. In de ruime omgeving rond de aangevraagde windturbines 
bevinden zich geen woongebieden of 5 zonevreemde woningen die een ruimtelijk aaneengesloten 
geheel vormen. Er wordt voldaan aan het risicocriterium betreffende de 10-6/jaar isorisicocontour 
voor gebieden met een woonfunctie. 
 
De 10-7-contour bevindt zich op 266 meter. Binnen deze contour mogen er geen kwetsbare 
locaties, zoals scholen of ziekenhuizen gelegen zijn. De windturbines uit voorliggende aanvraag 
voldoen aan dit criterium. 
 
Personen die zich in de omgeving van de windturbines bevinden op een openbare weg, een 
spoorweg of een bevaarbare waterloop zijn (in de regel) extern aan het project. De windturbines 
zijn dusdanig ingeplant dat er geen wiekoverslag plaats heeft boven een verharde, openbare weg, 
een spoorweg of een bevaarbare waterloop. 
 
Directe risico’s – groepsrisico 
Voor de drie windturbines geldt dat binnen de maximale effectafstand van de windturbines (635 
meter) er geen locaties teruggevonden zijn waar een groep personen met een hoge 
populatiedichtheid in openlucht frequent en langdurig wordt verwacht. 
 
Voor wat betreft personen in een gebouw wordt het berekenen van het groepsrisico relevant 
indien er zich binnen de effectafstand van mastbreuk met gondel, zijnde 115 meter, gebouwen 
bevinden waarbinnen op 24-uursbasis gemiddeld meer dan 10 personen aanwezig zijn. Hieronder 
worden de betrokken gebouwen opgesomd: 

- twee gebouwen van Auria Solutions Belgium (WT02); 
- twee gebouwen van Plastic Omnium (WT03); 
- één gebouw van ZwartopWit groep (WT03); 

het groepsrisico wordt nader geanalyseerd. De overige bedrijven bevinden zich buiten de 
effectafstand of er wordt geen aanwezigheid van minstens 10 personen op 24-uursbasis verwacht. 
Vertrekkende uit de faalfrequenties van mastbreuk en de valhoek van een windturbine en het 
aantal personen die aanwezig zijn in het gebouw wordt het groepsrisico berekend. Het scenario 
mastbreuk is de meest vergaande faling vermits er wordt vanuit gegaan dat de windturbine aan 
de voet afbreekt en dus in zijn volledige lengte omvalt. 
 
In de omgeving van de windturbines bevinden zich een aantal hoofdtransportwegen die mee in 
rekening worden gebracht bij het bepalen van het groepsrisico. Er rijden ongeveer 140 treinen 
per dag over deze spoorlijn tijdens de werkweek en ongeveer 80 treinen per dag tijdens het 
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weekend. Dit geeft circa 44.720 treinen op jaarbasis. Indien wordt aangenomen dat de lengte van 
een trein 200 m bedraagt, de remafstand 1.500 m en de snelheid van de trein 25 m/s, bedraagt 
de verblijfsfactor circa 9,6% op jaarbasis. 
 
Op circa 73 meter van WT01 en 90 meter van WT02 bevindt zich de spoorlijn 15 Antwerpen – 
Hasselt. Dit betekent dat in het geval van mastbreuk de mast, de gondel en/of een (gedeelte van 
een) wiek op de spoorweg kan terechtkomen met mogelijk een aanrijding en/of een ontsporing 
van een passerende trein tot gevolg. De kans dat een trein niet tijdig tot stilstand komt en in 
aanraking komt met de mast, de gondel of een wiek van een windturbine (in het geval van 
mastbreuk, gevolgd door een impact van de mast of een wiek op de spoorweg) bedraagt bijgevolg 
circa 2,1.10-6/jaar voor windturbine 1 en circa 1,8.10-6/jaar voor windturbine 2. 
 
De autosnelweg A13 (E313) bevindt zich op een afstand van circa 89 m van windturbine 2 en circa 
105 m van windturbine 3. Dit betekent dat in het geval van mastbreuk, de mast, de gondel en/of 
een (gedeelte van een) wiek op de autosnelweg kunnen terechtkomen. Rekening houdende met 
de relevante faalfrequenties en de verkeersdichtheid bedraagt de frequentie van het ongeval 
scenario circa 9,5.10-6/jaar voor windturbine 2 en 8,5.10-6/jaar voor windturbine 3. 
 
Het berekende groepsrisico (F) bestaat uit een combinatie van kans op falen (faalfrequentie) en 
het aantal doden die kunnen vallen (effect). Het berekende groepsrisico bestaat uit de som van 
de risico’s inzake gebouwen en hoofdtransportwegen en de mogelijke cumulatieve effecten 
(windturbines 1 en 2 kunnen beide spoorlijn 15 treffen, terwijl windturbines 2 en 3 beide de 
autosnelweg A13 (E313) kunnen treffen. Deze gegevens worden uitgezet op een kans-effect curve 
en worden getoetst aan de FN-curve die de maximaal aanvaardbare kans-effect combinatie 
weergeeft. 
 
Uit de FN-curves als figuur III.2, III.3 en III.4 in de veiligheidsstudie blijkt dat het berekende 
groepsrisico steeds onder de maximaal aanvaarbare FN-curve blijft zodat kan worden besloten 
dat het groepsrisico tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijft. 
 
Indirecte risico’s 
De inplanting van een windturbine kan ook indirecte risico’s veroorzaken. De impact van een 
windturbineonderdeel in de omgeving hoeft namelijk niet rechtstreeks een persoon te treffen om 
een risico in te houden voor deze persoon. De impact op een nabijgelegen installatie (met 
gevaarlijke stoffen) kan aanleiding geven tot een secundair ongeval waardoor mogelijk 
slachtoffers vallen in de omgeving. 
 
In de omgeving van de aangevraagde windturbines liggen een aantal pijpleidingen voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen (vloeibare koolwaterstoffen, etheen, propeen) en een 
bovengrondse gasontspanningsinstallatie in de Grensstraat en een ondergronds knooppunt in de 
Atealaan in beheer van Fluxys. Fluxys plant eveneens een bijkomende installatie ten zuiden, ten 
westen en ten noorden van de projectzone. De subadviezen van de verschillende beheerders van 
deze installaties (Pipeline Services B.V, de nv Nationale Maatschappij der pijpleidingen en Fluxys 
Belgium) zijn voorwaardelijk gunstig en verwijzen naar de algemene en specifieke 
veiligheidsmaatregelen en -voorschriften die de exploitant moet in acht nemen. Het opvolgen van 
deze adviezen wordt als een bijzondere voorwaarde opgelegd. 

Uit de bij de aanvraag gevoegde veiligheidsstudie blijkt dat de maximale afstand die door een 
onderdeel van een falende windturbine bereikt kan worden voor WT01 en WT02 655 m bedraagt 
en voor WT03 547 m. Binnen deze afstand bevindt zich:
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- voor WT01: installaties met gevaarlijke stoffen van een Seveso-inrichting, met name deze 
van de lagedrempel Seveso-inrichting NOF Metal Coatings Europe (Bouwelven 1, 2280 
Grobbendonk);

- voor WT02: installaties met gevaarlijke stoffen van Seveso-inrichtingen, met name 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);

- voor WT03: installaties met gevaarlijke stoffen van een Seveso-inrichting, met name deze 
van de hogedrempel Seveso-inrichting Suez Water Technologies and Solutions Belgium 
(Toekomstlaan 54, 2200 Herentals), evenals een onstpanningsstation van Fluxys.

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. 

Eén van de beroepsindieners werpt op dat men niet akkoord gaat met de gunstige conclusie in 
eerste aanleg in het kader van externe veiligheid en wijst op de impact op de ontwikkelingskansen 
van ondernemers. Op basis van de veiligheidsstudie wordt echter, louter objectief, geconcludeerd 
dat de aanvraag voldoet aan de criteria die worden gehanteerd inzake externe veiligheid in 
Vlaanderen. Hierbij wordt uitgegaan van de bestaande omgevingssituatie. De impact op de 
toekomstige ontwikkelingskansen van ondernemers speelt geen rol in de beoordeling van de 
externe veiligheid. 

Op basis van bovenstaande overwegingen kan gesteld worden dat het extern risico tot een 
aanvaardbaar niveau kan worden beperkt mits het type windturbine dat zal geplaatst worden 
voldoet aan de technische gegevens in de veiligheidsstudie. Dit wordt opgelegd als 
vergunningsvoorwaarde.

Luchtvaart 
De aangevraagde windturbines bevinden zich binnen één van de negen civiele radiobakens, de 
zogenaamde DVOR’s (Doppler VHF Omnidirectional Radio range). Deze radiobakens zijn essentieel 
voor een nauwkeurige radionavigatie die wordt aangewend door piloten en luchtverkeersleiders. 
De bewegende wieken van een windturbine beïnvloeden de radiosignalen. In de omgeving van 
een radiobaken is er slechts een beperkte ruimte voor windturbines. 
 
De afgelopen tijd heeft Skeyes in samenwerking met de windturbinesector de 
berekeningsmethode die bepaalt hoeveel windturbines er kunnen worden geplaatst aangepast. 
Vroeger mochten er per sector van 60° rond en een straal van 7 km rond een DVOR negen 
windturbines worden geplaatst. De ‘statische’ berekening vertrok vanuit 6 vaste sectoren (0-60°, 
61°-120°, 121°-180° …) zónder overschrijdingen tussen naburige sectoren. De nieuwe 
berekeningswijze is dynamisch en preciezer. Door de aanpalende sectoren wél op te nemen in de 
berekening is er plaats voor maximaal 18 windmolens per sector van 60° - een verdubbeling in 
vergelijking met de oude berekeningsmethode. De implementatie van deze nieuwe 
berekeningswijze liep gelijktijdig met voorliggende aanvraag. Als gevolg hiervan werd door Skeyes 
initieel een ongunstig advies verleend voor zowel WT02 als WT03. Later werd tijdens de procedure 
in eerste aanleg alleen nog ongunstig geadviseerd voor WT02. 
 
Op 25 februari 2020 werd door DGLV in akkoord met de internationale luchthaven van 
Antwerpen, Skeyes en Defensie een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht voor alle drie de 
windturbines uit voorliggende aanvraag. De effecten op de luchtvaart zijn aanvaardbaar indien 
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de voorwaarden en specificaties zoals beschreven in het advies van DGLV (LA/A-POR/KKR/20-
0272 van 25 februari 2020) worden nageleefd. Dit wordt als een bijzondere voorwaarde opgelegd. 
De maximale tiphoogte wordt op vraag van DGLV beperkt tot 157 m TAW. 

Geluid en trillingen 
Geluid 
De aanvraag bevat een geluidstudie opgesteld door een erkend deskundige in de discipline geluid 
en trillingen, deeldomein geluid. In de ruime omgeving rondom de aangevraagde windturbines 
bevinden zich nog 9 andere gebouwde of vergunde windturbines, zodat de geluidstudie 
cumulatief werd uitgevoerd. In de geluidstudie wordt er gesimuleerd met een 
geluidsvermogenniveau van 106,1 dB(A) voor WT01, 105,1 dB(A) voor WT02 en 107,0 dB(A) voor 
WT03. Dit zijn hoge geluidsvermogenniveau’s die voor een moderne windturbine als worst-case 
kunnen worden beschouwd. 
 
Artikel 5.20.6.4.1 van titel II van het VLAREM stelt dat het specifieke geluid in openlucht in de 
nabijheid van de dichtstbijzijnde vreemde woning of het dichtstbijzijnde woongebied, per 
beoordelingspunt moet beperkt worden tot de richtwaarden vermeld in bijlage 5.20.6.1, van titel 
II van het VLAREM. In onderstaande tabel worden de voor deze aanvraag relevante gebieden 
weergegeven: 

Richtwaarde in LAeq,15min dB(A) in openlucht Gebied 

overdag
7u-19u

’s avonds
19u-22u

’s nachts
22u-7u

2°a Gebieden of delen van gebieden, uitgezonderd 
woongebieden of delen van woongebieden, gelegen 
op minder dan 500 m van industriegebieden 50 45 45

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

48 43 43

3°a Gebieden of delen van gebieden, uitgezonderd 
woongebieden of delen van woongebieden, op 
minder dan 500 m gelegen van gebieden voor 
ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote 
ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of 
van ontginningsgebieden, tijdens de ontginning 

48 43 43

3°b Woongebieden of delen van woongebieden op 
minder dan 500 m gelegen van gebieden voor 
ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote 
ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of 
van ontginningsgebieden, tijdens de ontginning 

44 39 39

4° Woongebieden 44 39 39

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

60 55 55

10° Agrarische gebieden 48 43 43
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Het omgevingsgeluid werd niet bepaald, waardoor de richtwaarden vermeld in bijlage 5.20.6.1, 
van titel II van het VLAREM de grenswaarden vormen. 
 
In de geluidstudie werd voor 18 beoordelingspunten de geluidsdruk bepaald. Deze 
beoordelingspunten bevinden zich rondom de projectzone en dit in de verschillende relevante 
gewestplanbestemmingen. De meest kritische beoordelingspunten zijn nummer 7, 11 en 14. De 
beoordelingspunten 7 en 11 zijn gelegen in gebiedsnummer 2°a (agrarisch gebied op minder dan 
500 meter van industriegebied) ten (zuid)westen van het industriegebied en het beoordelingspunt 
14 is gelegen in het natuurgebied ten noorden van het industriegebied, eveneens met 
gebiedsnummer 2°a. 
 
Op basis van de geometrische kenmerken, de ligging van de bronnen, de ligging van de 
beoordelingspunten en de hoogte van de turbines wordt met een overdrachtsberekening de 
specifieke bijdrage berekend naar de verschillende beoordelingspunten. Deze berekening steunt 
op de ISO9613 en wordt uitgevoerd met een akoestisch computermodel. Zoals opgelegd in het 
VLAREM werd telkens gerekend met het gegarandeerd brongeluid bij 95% van het nominale 
vermogen van de windturbine. 
 
Uit de individuele beoordeling blijkt dat voor de drie aangevraagde windturbines, de 
richtwaarden volgens VLAREM tijdens de dagperiode wordt gerespecteerd ter hoogte van alle 
beoordelingspunten. Tijdens de avond- en nachtperiode worden ter hoogte van de 
beoordelingspunten 11 en 14 overschrijdingen verwacht met respectievelijk 4 en 5 dB(A). Wanneer 
wordt rekening gehouden met de andere gebouwde of vergunde windturbines in de omgeving is 
er een gelijkaardige conclusie. Tijdens de dagperiode kan er worden voldaan aan de richtwaarden 
en tijdens de avond- en nachtperiode zijn er overschrijdingen die zich situeren tussen 2 tot 5 dB(A) 
ter hoogte van de beoordelingspunten 7, 8, 9, 11 en 14. Het geluidsklimaat ter hoogte van de 
beoordelingspunten 11 en 14 worden voornamelijk bepaald door de huidig aangevraagde 
windturbines terwijl het geluidsklimaat ter hoogte van de beoordelingspunten 7, 8 en 9 
voornamelijk worden bepaald door andere reeds gebouwde of vergunde windturbines. 
 
Bovenstaande resultaten zijn, zoals VLAREM voorschrijft, bekomen op basis van een gegarandeerd 
brongeluid bij 95% van het nominale vermogen. Milderende maatregelen zijn mogelijk onder de 
vorm van bridage van de windturbines via ‘noise modes’ die worden ingesteld via de software 
van een windturbine. Dit betekent dat men bij windsnelheden die overeenstemmen met een te 
hoog geluidsvermogenniveau het vermogen van de turbine en dus ook het 
geluidsvermogenniveau kan beperken. 
 
Uit de geluidsberekeningen op basis van de gebrideerde windturbines blijkt dat afhankelijk van 
het type windturbine dat wordt geplaatst een bridage in de grootteorde van 102,5 tot 99 dB(A) 
volstaat om tijdens zowel de dag- als de avond- en nachtperiode te voldoen aan de geluidsnormen 
vermeld in bijlage 5.20.6.1, van titel II van het VLAREM. De voorgestelde bridages zijn realistisch 
en dus haalbaar. 
 
De concrete reductiemodi zullen verfijnd worden op basis van het gekozen windturbinetype. 
Daarom wordt het aanleveren van een moduleringsrapport opgesteld door een erkend 
deskundige geluid en trillingen, deeldomein geluid, binnen een termijn van 3 maanden na 
ingebruikname van de windturbines, als een bijzondere voorwaarde opgelegd. Deze voorwaarde 
wordt gecombineerd met het uitvoeren van een controlemeting binnen een termijn van 6 
maanden na de ingebruikname van de windturbine. Deze voorwaarden kunnen worden opgelegd 
omdat werd aangetoond dat de exploitant ten allen tijde kan voldoen aan de geldende normen. 
Het gaat niet over voorwaarden die onzekerheden in het aanvraagdossier zouden moeten 
remediëren. Deze voorwaarden laten toe dat de vergunningverlenende overheid de verdere 
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verfijning van de geluidsmodulering aan de hand van het uiteindelijk gekozen windturbinetype 
kan opvolgen. 
 
Het aangevraagde windturbineproject voldoet – al naargelang het turbinetype door het instellen 
van de nodige geluidsreducties – ter hoogte van alle relevante beoordelingspunten aan de 
geldende geluidsnormen. De geluidshinder wordt tot een aanvaardbaar niveau beperkt. 
 
Trillingen 
De beroepsindiener bvba Drukkerij Bulckens geeft aan te vrezen voor de verstoring van het 
hoogtechnologisch drukproces door trillingen afkomstig van de aangevraagde windturbine 
WT03. Windturbine 03 staat ingeplant op circa 90 meter van de drukkerij. Er is geen specifieke 
Vlaamse regelgeving omtrent de toegelaten impact van trillingen op gebouwen, personen of de 
omgeving. In het MER-richtlijnenboek Geluid en Trillingen wordt verwezen naar de Duitse 
normering DIN 4150-2. Er is binnen de DIN 4150 zowel een norm voor personen in gebouwen (DIN 
4150-2) als voor structurele schade aan gebouwen (DIN 4150-3), maar de norm voor personen in 
gebouwen is beduidend strenger. Wanneer we de strengere DIN 4150-2 als richtlijnlijn nemen geldt 
voor een industriezone (met aanwezigheid van conciërgewoningen) een norm van 0,2 mm/s 
tijdens de dagperiode en 0,15 mm/s tijdens de nachtperiode. 
 
De bouw van een windturbine verloopt in verschillende fases. In een eerste fase zal de fundering 
gebouwd worden. De onderfundering kan bestaan uit palen, meestal geboord of geheid, of een 
stabilisatie op basis van steenslag. Op de onderfundering komt een funderingssokkel met een 
diameter van circa 20 m. De funderingssokkel wordt quasi volledig ingegraven. Alleen het 
bovenste gedeelte waar de verbinding met de toren gebeurd is zichtbaar. De oppervlakte van de 
fundering bedraagt circa 300 m². 
 
Tijdens deze fasen kunnen verschillende trillingsbronnen voorkomen. Algemeen kunnen deze 
teruggebracht worden tot volgende oorzaken: werfverkeer, aanleg van de funderingen (heien of 
schroeven), vaste installaties zoals stroomgroepen of pompen, mobiele bronnen (hydraulische 
kraan, vrachtwagens) en werktuigen zoals pneumatische hamers of drilboren. Over langere 
afstanden zullen alleen de trillingen veroorzaakt door zwaar werfverkeer en vooral, indien een 
paalfundering noodzakelijk blijkt, het heien voelbaar kunnen zijn in de directe omgeving. 
 
Wat betreft het zwaar werfverkeer kan gesteld worden dat dit niet meer trillingsoverlast zal 
veroorzaken dan de vrachtwagens die nu reeds over het industriegebied rijden. Zeker aangezien 
de omliggende wegen met betonplaten aangelegd zijn, is het aannemelijk dat er door het huidige 
zware verkeer op het industriegebied reeds voelbare trillingen in de gebouwen doordringen. De 
drukgevoelige instrumenten zouden hiertegen ook reeds beschermd moeten zijn. Of anders 
gezegd, als de apparaten, nu geen hinder ondervinden van zwaar verkeer, is de kans minimaal 
dat het zwaar verkeer voor de windturbine hier verandering in brengt. Aangezien zwaar verkeer 
onlosmakelijk verbonden is met de activiteiten op een industriegebied, zou dit niet als argument 
tegen trillingen gebruikt kunnen worden. Ook de frequentie van de transporten kan hierin niet 
relevant zijn, aangezien op dit moment ook niet voorspeld kan worden wanneer er een zware 
vrachtwagen voorbijrijdt en de drukpersen dus te allen tijde voorbereid moeten zijn op eventuele 
trillingen. 
 
De trillingen veroorzaakt bij het heien zijn uitvoerig gedocumenteerd in de DIN 4150-2 normen, 
alsook de afstand waarover deze trillingen zich kunnen verspreiden. Deze zijn weergegeven in 
onderstaande tabel. 

Methode voor heien Afstand Gemiddelde amplitude (mm/s)
Trilblok 4 6
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8 4
90 0,15
120 0,10
5 4
50 0,15Trillen (traditioneel) 
75 0,10
5 1,5
25 0,15Trillen (hoogfrequent) 
30 0,10
4 0,6
10 0,15Schroefpaal 
15 0,10

 
Het gebouw van de drukkerij bevindt zich op ongeveer 90 m van de windturbine. Er moet voor 
gezorgd worden dat de gemiddelde amplitude overdag lager is dan 0,2 mm/s en ’s nachts kleiner 
dan 0,15 mm/s om te voldoen aan de norm. 
 
Er zijn voldoende technieken voorhanden om de trillingsimpact van het heien tot een minimum 
te herleiden. Zoals te zien in bovenstaande tabel, is er alleen bij gebruik van het trilblok een 
trilling mogelijk met een gemiddelde amplitude van 0,15 mm/s op een afstand van 90 m (de 
afstand tot de drukkerij). Dit wordt opgelegd als bijzondere voorwaarde. Dit is exact de waarde 
die ’s nachts maximaal bereikt mag worden. Overdag ligt de norm reeds hoger. Andere 
trillingsarme technieken zoals traditioneel of hoogfrequent trillen en zeker het gebruik van 
schroefpalen kunnen voor een verdere reductie van de hoeveelheid trillingen zorgen. 
 
De trillingen tijdens de exploitatie kunnen in twee categorieën onderverdeeld worden volgens de 
hoorbaarheid ervan. De VLAREM-regelgeving voor geluid van windturbines neemt geluiden mee 
tot en met frequenties van 44,5 Hz (laagste onderfrequenties van de octaafband 63 Hz of 
tertsband van 50 Hz). Deze geluiden kunnen hoorbaar zijn voor mensen indien deze luid genoeg 
zijn. De te respecteren normen hiervoor zijn opgesteld in het VLAREM en de windturbine moet 
en zal te allen tijde aan deze normen voldoen. In de praktijk zullen deze normen eerder bereikt 
worden voor hogere (beter hoorbare) frequenties, waardoor hier voor de laagfrequente trillingen 
veroorzaakt door de windturbine geen problemen verwacht worden. 
 
Voor de lagere, niet hoorbare frequenties (0-44,5 Hz) zijn reeds metingen uitgevoerd bij 
windturbines. Bij deze metingen werd onderzocht welke frequenties de funderingen van 
windturbines doorgeven aan de bodem. Deze metingen zijn uitgevoerd op een grotere 
windturbinetype (type 6 MW), die bij gevolg ook meer kracht op de bodem doorgeven. Hierbij is 
voornamelijk de hoekverdraaiing, die de fundering van de turbine kan ondergaan, relevant met 
betrekking tot het overbrengen van trillingsenergie naar de bodem. In onderstaande tabel zijn de 
meetresultaten weergegeven van de maximaal waargenomen trillingsamplitudes. Deze waardes 
zijn opgemeten aan de fundering en verminderen dus ook met de afstand volgens de waarden in 
bovenstaande tabel. 
 
Regime x

Vmax (mm/s)
y
Vmax (mm/s)

z
Vmax (mm/s)

Niet werkende windturbine 0,02 0,02 0,03

Werkende windturbine 0,1 0,1 0,21
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat zelfs aan de fundering van een windturbine de trillinghinder 
onder de strenge DIN 4150-2 norm blijft. Er wordt in alle redelijkheid geconcludeerd dat de 
hoogtechnologische drukkerij, gelegen op circa 90 meter van de aangevraagde windturbine 03, 
geen trillinghinder zal ondervinden van de geplande windturbine tijdens de exploitatie. Tussen 
de aangevraagde windturbine en de drukkerij bevindt zich nog een industrieweg aangelegd met 
betonplaten. De trillinghinder afkomstig van zwaar verkeer op zulke betonbaan is vele malen 
hoger dan de trillingen afkomstig van een windturbine. Nochtans is de drukkerij ook onder deze 
huidige omstandigheden operationeel. 
 
De trillinghinder blijft tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

Licht en stralingen 
De draaiende wieken van een windturbine kunnen hinder veroorzaken door hun bewegende 
schaduw, slagschaduw genaamd. Vanwege de stand van de zon is de slagschaduw het grootst 
ten noorden, ten oosten en ten westen van de windturbine. De aanvraag bevat een 
slagschaduwstudie waarin wordt getoetst aan de sectorale voorwaarden voor slagschaduw van 
windturbines. Ook voor wat betreft slagschaduw zijn er cumulatieve effecten met andere 
windturbines. 
 
De slagschaduwstudie bevat een schaduwkaart met de 4 uur-contour voor het verwacht aantal 
uren slagschaduw per jaar. Conform artikel 5.20.6.2.3, van titel II van het VLAREM bedraagt de 
norm maximaal 30 uur effectieve slagschaduw per jaar en maximum 30 minuten effectieve 
slagschaduw per dag voor objecten in industriegebied, met uitzondering van woningen. Voor 
relevante slagschaduwgevoelige objecten in andere gebieden en voor woningen in 
industriegebied geldt een maximum van 8 uur effectieve slagschaduw per jaar en maximum 30 
minuten effectieve slagschaduw per dag. Er zijn in het industriegebied een aantal 
conciërgewoningen aanwezig. 
 
In de studie werden in totaal 42 representatieve relevante slagschaduwgevoelige objecten 
gekozen waarvan 28 woningen en 14 bedrijfsgebouwen. De slagschaduwhinder wordt worst-case 
berekend. Dit wil zeggen, zonder rekening te houden met het ontbreken van een direct zicht op 
de windturbine of met afscherming door tussenliggende objecten. In de praktijk zal de 
slagschaduwhinder dus een stuk lager zijn. 
 
Worst-case en cumulatief worden ter hoogte van vrijwel alle beoordelingspunten 
overschrijdingen van de dag- en jaarnormen verwacht. Milderende maatregelen zijn nodig om de 
slagschaduwnormen ten allen tijde te respecteren. 
 
De windturbines moeten uitgerust zijn met een slagschaduwmodule die op elk moment voor elk 
schaduwgevoelig object monitort en bijhoudt hoeveel slagschaduw effectief voor het object 
optreedt. De slagschaduwmodule is voorzien van een automatische stilstand, zodat de betrokken 
windturbine wordt stilgelegd van zodra voor één bepaald slagschaduwgevoelig object de 
jaarnorm of de daglimiet voor slagschaduw overschreden wordt. De windturbine start 
automatisch opnieuw op wanneer er geen slagschaduw meer veroorzaakt wordt op het object. 
Via een gedetailleerde slagschaduwkalender wordt de slagschaduwmodule geprogrammeerd. 
Deze manier van werken garandeert dat de wettelijke normen op een automatische manier 
worden gerespecteerd. 
 
Ter controle van de hoeveelheid effectieve slagschaduw wordt, conform artikel 5.20.6.2.2, van 
titel II van het VLAREM, door de exploitant een logboek bijgehouden waarin de nodige gegevens 
worden vermeld om de effectieve slagschaduw voor elk relevant slagschaduwgevoelig object 
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binnen de 4-uur contour verwachte slagschaduw per jaar te bepalen. Dit maakt het mogelijk om 
de effectieve slagschaduw voor elk relevant slagschaduwgevoelig object binnen de 4-uur contour 
verwachte slagschaduw per jaar te bepalen en te controleren. 
 
In het controlerapport kunnen milderende maatregelen opgegeven worden om de effectieve 
slagschaduw per slagschaduwgevoelig object te beperken tot de normen zoals beschreven in 
artikel 5.20.6.2.1, van titel II van het VLAREM, zoals: 

- de turbine stil te leggen indien de norm overschreden zou worden; 
- aan te tonen dat omwille van fysische redenen geen hinder door slagschaduw kan 
optreden (vb. zonnewering geïnstalleerd, slagschaduw beplanting aanwezig enkel in 
bloeimaanden, objecten tussen windturbine en slagschaduwgevoelig object, geen ramen in 
de richting van de windturbine); 
- aan te tonen dat tijdens de periodes dat de verwachte slagschaduw op zou treden geen 
personen gehinderd worden (vb. slagschaduw buiten de kantooruren, slagschaduw op die 
magazijnen waar geen hinder ondervonden kan worden, …). 

 
Het nemen van milderende maatregelen is voor dit project noodzakelijk om de hinder door 
slagschaduw tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. De windturbines moeten conform artikel 
5.20.6.2.1, van titel II van het VLAREM voorzien zijn van een slagschaduwdetectiesysteem waarbij 
de windturbines door automatische sturing kunnen worden stilgelegd. Bij de inperking van de 
slagschaduw wordt er rekening gehouden met de slagschaduw veroorzaakt door de reeds 
bestaande windturbines in de omgeving. Mits het uitvoeren van deze milderende maatregelen zal 
de hinder door slagschaduw tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. 
 
Natuurtoets 
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. 

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 worst case 
scenario 6 platanen verwijderd moeten worden langsheen de toegangsweg Bouwelven. De 
platanen betreffen echter nog jong plantgoed, bijgevolg is het effect verwaarloosbaar. 

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.

Passende beoordeling en verscherpte natuurtoets
Gezien de ruime afstand tot de dichtstbijzijnde speciale beschermingszone en tot het Vlaams 
ecologisch netwerk is er geen passende beoordeling noch verscherpte natuurtoets opgemaakt. Op 
basis van de gegevens in het dossier wordt geconcludeerd dat de vergunningsplichtige activiteit 
geen betekenisvolle aantasting zal veroorzaken van de instandhoudingsdoelstellingen van een 
speciale beschermingszone, noch onvermijdbare en onherstelbare schade zal veroorzaken aan de 
natuur in het VEN. 

Soortentoets
De Vlaamse risicoatlas vleermuizen met betrekking tot 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. 
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Er is een Quick scan inventarisatie uitgevoerd waarbij de vleermuisactiviteit gedurende drie 
avonden met behulp van batdetectoren in beeld werden gebracht. Hiernaast is op twee locaties 
gedurende 7 opeenvolgende nachten gebruik gemaakt van automatische batdetectoren. Tijdens 
deze inventarisatie werden acht soorten vleermuizen aangetroffen. De onderstaande tabel bevat 
een 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 

3 opnames  
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komen jagen op het 
industriegebied in de buurt 
van de geplande turbines. 

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. Dit betreft slechts de gewone dwergvleermuis, langs de 
boomrijen en aan de rivier in de industriezone. Langs de bosranden in de overgang van de 
industriezone naar het omvangrijk open ruimtegebied 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, die aangeduid worden als vliegroute in het 
vleermuisonderzoek. Bijgevolg is de kans op aanvaring met gewone dwergvleermuis, laatvlieger 
en rosse vleermuis niet uit te sluiten. Het toepassen van een standaard stillegmodus voor WT01 
en WT02 dringt zich daarom als milderende maatregel op. Dit wordt als bijzondere voorwaarde 
opgelegd. Op basis van deze stillegmodus worden de turbines stil gelegd bij de volgende 
parameters: 

- Periode van het jaar: 1 april tot 31 oktober; 
- Periode van de nacht: zonsondergang tot zonsopgang; 
- Windsnelheid op rotorhoogte: < 6 m/s, in najaarstrek < 7 m/s voor rosse vleermuis; 
- Temperatuur op rotorhoogte: > 6°C; 
- Neerslag: neerslagintensiteit < 5 mm/u. 

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 



27

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. 
 
Watertoets
Overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende 
het integraal waterbeleid dient de aanvraag onderworpen te worden aan de watertoets. Het 
besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen stelt nadere regels vast 
voor de toepassing van de watertoets. De aanvraag werd getoetst aan het watersysteem, aan de 
doelstellingen van artikel 1.2.2 van het decreet integraal waterbeleid, en aan de bindende 
bepalingen van het bekkenbeheerplan.

De aangevraagde windturbines WT02 en WT03 zijn gelegen in het stroomgebied van de Schelde 
in het Netebekken. WT01 en WT02 zijn niet gelegen in (mogelijks) overstromingsgevoelig gebied. 
WT03 is wel gelegen in een effectief overstromingsgevoelig gebied. 
 
De bouw en exploitatie van een windturbine heeft in het algemeen slechts een beperkt effect op 
de waterhuishouding. De vloeistofdichte verharde oppervlakte betreft alleen de oppervlakte die 
nodig is als steunvlak voor de windturbine. Deze oppervlakte bedraagt circa 400 m2, maar voor 
WT01 en WT03 wordt er geen extra permanente verharding gecreëerd omdat de locatie nu reeds 
verhard is. Het hemelwater dat op de vloeistofdichte verharde oppervlakte valt kan infiltreren in 
de nabijgelegen onverharde zones of aanpalende gronden. 

Naast de beperkte vloeistofdichte verhardingen worden er ook waterdoorlatende verhardingen 
aangebracht. Het gaat dan meer bepaald over permanente kraanplatformen. Voor WT03 wordt 
een kraanplatform aangelegd met een oppervlakte van 420 m2 (14 m x 30 m). Voor WT02 wordt 
een kraanplatform aangelegd van 625 m2 (25 m x 25 m) en een tijdelijke opslagplaats voor de 
wieken van 1.200 m2 (16 m x 75 m). De tijdelijke opslagplaats voor de wieken wordt aangelegd in 
waterdoorlatende materialen zoals steenpuin of rijplaten en verwijderd eens de bouw van de 
windturbine is voltooid. 

Het regenwater dat op de elektriciteitscabines (3 m x 9 m) valt kan infiltreren in de naastgelegen 
onverharde zones. Voor de windturbines wordt er geen nieuwe werfweg aangevraagd, er is reeds 
bestaande verharde toegangsinfrastructuur. 

Door het maximaal gebruiken van waterdoorlatende materialen wordt de impact op de 
waterhuishouding beperkt gehouden. 

WT03 komt op een bedrijventerrein te staan dat gedeeltelijk gelegen is in effectief 
overstromingsgevoelig gebied. Het bestaande maaiveld ter hoogte van de ingetekende 
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permanente werfzone ligt op verschillende niveaus. Uit de “toelichtende nota” en bijkomende 
terreindoorsnedes die op 8 augustus 2019 op het Omgevingsloket geplaatst werden, volgt dat de 
zone voor het permanent werkplatform plaatselijk afgegraven zal worden. Het nieuwe 
maaiveldpeil komt zo gelijk met het laagste maaiveldpeil van deze zone in bestaande toestand. 
In geen geval mag de laag gelegen zone in de nieuwe toestand een hoger maaiveldpeil hebben 
dan het bestaande. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgelegd. 

Gelet op de aard van de aangevraagde activiteiten en mits naleving van de opgelegde 
voorwaarden zullen er geen schadelijke effecten zijn op het watersysteem. Bijgevolg wordt 
voldaan aan artikel 1.3.1.1. van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, meer bepaald de 
watertoets.

Ruimtelijke verenigbaarheid (artikel 4.3.1, §1 van de VCRO)
De aanvraag is voor wat betreft WT02 en WT03 principieel in overeenstemming met de geldende 
stedenbouwkundige voorschriften uit het gewestplan zoals hoger omschreven. Een windturbine 
vormt een onderdeel van het industrieel netwerk voor de productie van groene energie. 

De aanvraag is voor wat betreft WT01 principieel in strijd met de gewestplanbestemming 
‘bosgebied’. WT01 staat ingeplant op de grens tussen de gewestplanbestemmingen industriegebied 
en bosgebied en heeft wiekoverdraai over bosgebied. Bij de planologische toets voor windturbines 
moet niet alleen gekeken worden naar de footprint van de windturbine, maar ook naar de 
percelen met wiekoverslag (RvVb 20 augustus 2019, nr. A/1819/1327, Clément). Er zijn geen 
afwijkingsmogelijkheden van toepassing op voorliggende aanvraag voor wat betreft de oprichting 
van deze windturbine met wiekoverslag boven bosgebied. 

De goede ruimtelijke ordening voor WT02 en WT03 wordt verderop beoordeeld. 

Goede ruimtelijke ordening (artikel 4.3.1, §2 van de VCRO)
Het aangevraagde moet, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld worden 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 van de VCRO. Het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt bij 
de beoordeling van het aangevraagde rekening met de in de omgeving bestaande toestand, doch 
kan ook de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de aandachtspunten, 
vermeld in punt 1° in rekening brengen en de bijdrage van het aangevraagde aan de verhoging 
van het ruimtelijk rendement voor zover de rendementsverhoging gebeurt met respect voor de 
kwaliteit van de woon- en leefomgeving en de rendementsverhoging in de betrokken omgeving 
verantwoord is.

De oprichting van windturbines kadert in de doelstellingen van de Europese richtlijn en van de 
Vlaamse Regering inzake de uitbouw van hernieuwbare energiebronnen in Vlaanderen. De 
Vlaamse Regering stelt als doelstelling voorop om tegen 2020 13% van het totale 
elektriciteitsverbruik te betrekken uit hernieuwbare energiebronnen. Windenergie kan hierin een 
belangrijke bijdrage leveren. De elektriciteitsopwekking via windenergie vermijdt het gebruik van 
fossiele brandstoffen en de uitstoot van voor het milieuschadelijke gassen. Bijgevolg is het 
positief benaderen van windturbines als nieuw element in het landschap en het kaderen in een 
lange termijnvisie op duurzame ruimtelijke ontwikkeling een cruciaal element in het behalen van 
deze Vlaamse doelstelling. 
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Het ruimtelijk principe van gedeconcentreerde bundeling uit het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen wordt voor de oprichting van windturbines verfijnd in het principe van de 
plaatsdeling (site sharing), zoals uitgewerkt in de Omzendbrief RO/2014/02. Door windturbines 
zoveel als mogelijk te bundelen, wordt het behoud van de nog resterende open ruimte in het 
sterk verstedelijkte Vlaanderen gegarandeerd. De voorkeur gaat naar het realiseren van 
windenergieopwekking door middel van een cluster van windturbines. Het is niet aangewezen 
verschillende individuele turbines verspreid in te planten. De basis voor een verantwoorde 
inplantingswijze met betrekking tot windturbineprojecten zit vervat in het bundelings- en 
optimalisatieprincipe. Er moet in de eerste plaats gestreefd worden naar een ruimtelijke 
concentratie van windturbines in de prioritaire inplantingslocaties, zijnde industriegebieden, 
grootschalige bedrijventerreinen en economische poorten, zoals bijvoorbeeld 
(zee)havengebieden, of in de nabijheid van markant in het landschap voorkomende 
infrastructuren zoals wegen, spoorwegen, hoogspanningsleidingen, …. De ruimtelijke concentratie 
van windturbines binnen een windturbinepark is ook van belang. De ruimtelijke concentratie 
wordt bepaald rekening houdend met technische vereisten, optimalisatie van de 
energieproductie en een optimale milieutechnische inplanting. Omdat potentiële 
inplantingslocaties in Vlaanderen schaars zijn is het, vanuit het principe van een duurzaam 
ruimtegebruik, bovendien van belang dat dergelijke locaties optimaal ingevuld geraken. 

Functionele inpasbaarheid 
WT02 en WT03 zijn gelegen in het industriegebied ‘Klein Gent’. Industriegebieden zijn omwille 
van hun grootschaligheid en specifiek karakter prioritaire zoekzone voor de inplanting van 
windturbines. 
 
Het betreft een grootschalig industriegebied met een oppervlakte van circa 250 hectare. Het 
industriegebied wordt in door middel gesneden door de E313 autostrade. De E313 heeft ter 
plaatsen een dominante ligging omdat ze verscheidene meter hoger ligt dan het omliggende 
landschap. WT02 en WT03 zijn gelegen ten zuiden van de E313. Naast het industriegebied en de 
autostrade bevinden er zich nog een aantal grootschalige structuren in de omgeving. Langsheen 
de zuidoostelijke zijde van het industriegebied bevindt er zich een hoogspanningslijn met 
bijhorende pylonen. Zowel langs de noordwestelijke als langs de noordoostelijke zijde wordt het 
industriegebied begrenst door spoorlijnen. Ten noorden van het industriegebied bevindt zich het 
Albertkanaal. Omwille van het ruimtelijk principe dat grootschalige windturbines zoveel als 
mogelijk moeten worden gebundeld met grootschalige infrastructuur is voorliggende locatie als 
potentiele inplantingslocatie opgenomen in de screening die werd uitgevoerd door de provincie 
Antwerpen. 

WT02 staat ingeplant op een braakliggend terrein gelegen tussen twee grootschalige bedrijven. 
De omgeving is uitermate industrieel van aard en op circa 90 meter ten noorden bevindt zich de 
E313 en de spoorlijn Hasselt-Antwerpen. Een zendmast in de onmiddellijke omgeving van de 
inplantingslocatie en de grootschalige verlichtingsinfrastructuur van de E313 vormen in de 
huidige situatie de dominante verticale structuren. WT03 staat evenwijdig aan de E313 en circa 
1.100 m ten zuidoosten van WT02 ingeplant. Beide windturbines staan bijgevolg in een eerste lijn 
naast de autostrade. Ook WT03 staat ingeplant tussen twee bedrijven maar dan niet op 
braakliggend terrein. Het terrein wordt gebruikt als parking en maneuvreerruimte voor 
vrachtwagens en als opslagplaats voor (lege) kratten. De verlichtingsinfrastructuur op het terrein 
en deze van de E313 vormen momenteel de dominante verticale structuren. 
 
Op het industrieterrein werden langsheen de zuidelijke zijde, waar het industriegebied overgaat 
in agrarische gebied, reeds twee windturbines van een andere exploitant vergund. Deze 
windturbines zijn nog niet gebouwd vermits de vergunning nog wordt aangevochten bij de Raad 
voor Vergunningsbetwistingen. Momenteel loop er nog een omgevingsvergunningendossier 
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(OMV_2019048166) voor de oprichtingen van twee windturbines langsheen de zuidwestelijke zijde 
van het industriegebied. Het al dan niet oprichten van bijkomende windturbines in de tweede 
lijn (ten opzichte van de E313) is in voorliggend geval, als het gaat over het respecteren van het 
clusteringsprincipe, minder relevant. Beide windturbines uit deze aanvraag clusteren reeds 
maximaal met elkaar en de verscheidenheid aan grootschalige infrastructuren in de omgeving. 
 
Het bundelings- en clusteringsprincipe, zoals opgenomen in de Omzendbrief RO/2014/02 
“Afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines” van 25 april 2014 
worden bijgevolg gerespecteerd. 
 
Mobiliteitsimpact 
Tijdens de bouw van beide windturbines is er een beperkte invloed op de mobiliteit. Het 
industriegebied is echter goed ontsloten via een op- en afrit van de E313. Deze beperkte invloed 
op de mobiliteit is ook slechts tijdelijk van duur. Tijdens de exploitatie wordt er geen impact op 
de mobiliteit verwacht. 
 
Schaal 
De windturbines hebben een voorziene rotordiameter van 110 m (WT02) en 124 m (WT03) bij een 
tiphoogte van 147 m boven het maaiveld. 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. 
 
Ruimtegebruik en bouwdichtheid 
De permanente infrastructuur van een windturbine moet in het kader van een zuinig en 
duurzaam ruimtegebruik worden beperkt tot het strikt noodzakelijk. Het is aangewezen dat de 
turbine, de sokkel en de werkvlakken na het beëindigen van de exploitatie worden afgebroken 
en verwijderd. Daarom is het aangewezen om als voorwaarde op te leggen dat na de definitieve 
stopzetting van de productie van elektriciteit alle constructies met inbegrip van de sokkel, 
volledig moeten verwijderd worden, binnen een periode van twee jaar vanaf de stopzetting. 
 
Voor het plaatsen van windturbines is relatief weinig grondoppervlak nodig. De afmetingen van 
de fundering voor de geselecteerde turbinetypes bedraagt circa 22 meter diameter, of een 
oppervlakte van circa 380 m². 
 
Voor de opbouw en het onderhoud van de windturbines worden permanente werkplatformen 
voorzien van 25 x 25 m of 625 m2 (WT02) en 14 x 30 m of 420 m2 (WT03). Het betreft een 
waterdoorlatende grindverharding. Een permanent werkplatform van maximaal 625 m2 wordt, in 
het kader van een duurzaam ruimtegebruik, beschouwd als een verantwoorde oppervlakte. Het 
laat toe dat de overige oppervlakte nog kan worden aangewend voor verder nuttig gebruik in 
het kader van de industriële activiteiten. 
 
De toegang tot de windturbines zal gebeuren via de bestaande verharde wegenis. De 
middenspanningscabines met een oppervlakte van 9 m2 (3 x 9 meter) zullen alle stroomkabels 
bevatten. De middenspanningscabines staan ingeplant in de buurt van de bestaande wegenis. 
 
Visueel-vormelijke elementen 
De betrachte windturbines hebben een hoogte van 147 m en een rotordiameter van 110 m (WT02) 
en 124 m (WT03). De windturbines hebben een volle witgrijze buismast. De sokkel met daarrond 
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gelegen grindpad (infiltratie hemelwater) blijft zichtbaar. Het betreffen windturbines met drie 
traag draaiende anti-reflecterende rotors. 
 
In een ruime straal rondom de windturbines bevinden er zich geen woongebieden of geclusterde 
zonevreemde bewoning. De windturbines zullen vanuit de omliggende woongebied of het 
agrarisch gebied slechts sporadisch zichtbaar zijn. Omwille van de afstand tot de bewoning zullen 
de windturbines ook geen dominante landschapspositie vormen. Vanop de E313 zullen de 
windturbines goed zichtbaar zijn als een dominant lijnelement binnen het industriegebied. Dit 
wordt echter niet als storend beschouwd. 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Grobbendonk vraagt in haar advies 
in eerste aanleg van 2 juli 2019 dat de windturbines van een aangepaste opkleuring worden 
voorzien. Deze voorwaarde wordt niet opgelegd omdat de windturbines gelegen zijn in 
industriegebied, omringd door gebouwen. Het voorzien in een opkleuring voor de eerste 10-15 
meter bevordert de visuele integratie van de windturbines hier niet. 
 
Cultuurhistorische aspecten 
Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet vier mogelijke beschermingsstatuten: een beschermd 
monument, een beschermd cultuurhistorisch landschap, een beschermd stads- of dorpsgezicht 
en een beschermde archeologische site. De windturbines zijn niet gelegen binnen een beschermde 
archeologische site, beschermd cultuurhistorisch landschap, beschermd dorps- of stadsgezicht of 
beschermd monument. 
 
In de ruimere omgeving van het projectgebied komen wel beschermde cultuurhistorische 
landschappen, beschermde stads- en dorpsgezichten en beschermde monumenten voor. Deze 
bevinden zich echter allemaal op ruime afstand van de geplande windturbines. Het 
dichtstbijzijnde is ter hoogte van Bouwel (circa 1,5 km ten westen van WT02), namelijk het 
beschermde cultuurhistorische landschap Kasteeldomein Bouwelhof, waarbinnen de beschermde 
monumenten Kasteel Bouwelhof en Hoeve Bouwelhoef gelegen zijn. Op deze afstanden zullen de 
windturbines geen negatieve effecten veroorzaken op het cultuurhistorisch erfgoed. 

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen
De hinderaspecten – in het bijzonder met betrekking tot geluid en trillingen en slagschaduw – en 
de impact op de veiligheid ten gevolge van de aanvraag werden hierboven reeds positief 
beoordeeld. De hinder wordt tot een aanvaardbaar niveau beperkt. Waar nodig worden 
vergunningsvoorwaarden opgelegd.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Grobbendonk stelde in haar advies 
in eerste aanleg van 2 juli 2019 voor om een aantal bijkomende vergunningsvoorwaarden op te 
nemen met betrekking tot de timing van de werken en de compensatie voor en het mitigeren van 
slagschaduw. Deze voorwaarden verwijzen naar normen en plichten die voortvloeien uit de 
vigerende regelgeving of hebben betrekking tot burgerrechtelijke aspecten die geen plaats hebben 
in de omgevingsvergunning. Deze punten worden niet opgenomen als vergunningsvoorwaarden 
of aandachtspunten. 

In het advies van de gewestelijk omgevingsvergunningscommissie wordt voorgesteld om in de 
voorwaarden van de vergunning op te nemen dat het geïnstalleerde vermogen van de 
windturbines minimaal 3 MW moet bedragen. De aanvrager geeft aan dat deze voorwaarde voor 
WT2 met de aangevraagde rotordiameter van 110 m en tiphoogte van 157 m, onuitvoerbaar is 
aangezien er geen windturbine beschikbaar is met een vermogen van minimaal 3 MW binnen de 
gevraagde dimensies. Een minimaal vermogen van 2 MW voor WT2 is voor de aanvrager echter 
wel haalbaar. Voor WT3 is het minimale vermogen wel realiseerbaar binnen de aangevraagde 
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dimensies. Dit wordt door de aanvrager gestaafd in een nota die op 4 mei 2020 op het 
omgevingsloket is geplaatst. Het opleggen van een onuitvoerbare voorwaarde is onwettig. 
Bijgevolg kan het standpunt van de aanvrager worden bijgetreden.

Conclusie
De aanvraag werd getoetst aan de decretale beoordelingsgronden van artikel 4.3.1, §2, van de 
VCRO. Hieruit volgt dat deze artikels geen weigeringsgrond vormen voor wat betreft 
windturbines 02 en 03. 

Decretale beoordelingsgronden van artikel 4.3.2 tot en met artikel 4.3.8 van de VCRO
Direct werkende normen (artikel 4.3.3 van de VCRO).
Aangezien een deel van de aanvraag binnen de bouwvrije 30 m-zone naast autosnelwegdomein 
ligt, moet een afwijking worden verkregen van de Administrateur-Generaal van het Agentschap 
Wegen en Verkeer. Op 11 september 2019 verklaarde de Administrateur-Generaal zich akkoord met 
deze afwijking. Dit akkoord werd op 24 maart 2020 door de aanvrager op het Omgevingsloket 
geplaatst. 

Conclusie
De aanvraag werd getoetst aan de decretale beoordelingsgronden van artikel 4.3.2. tot en met 
artikel 4.3.8. van de VCRO. Hieruit volgt dat deze artikels geen weigeringsgrond vormen. 

VERGUNNINGSTERMIJN

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde 
duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking 
hiervan nog een beperkte termijn kan worden toegestaan. 

Voor deze aanvraag kan een vergunning voor onbepaalde duur worden verleend.

AANDACHTSPUNTEN

Het advies in eerste aanleg van 2 juli 2019 van het college van burgemeester en schepenen van de 
gemeente Grobbendonk bevat een aantal vergunningsvoorwaarden met betrekking tot het 
streven naar rechtstreekse participatie in hernieuwbare energieprojecten, het plaatsen van 
waarschuwingsborden voor derden omtrent ijsval of ijsworp en het verbod om te laden, lossen 
of verwerken van bouwmaterialen op de openbare weg. Deze zaken worden in de vorm van 
aandachtspunten opgenomen. 

ALGEMENE CONCLUSIE: DEELS VOORWAARDELIJK GUNSTIG

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid, veroorzaakt 
door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een 
aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De aanvraag is voor wat betreft WT02 en WT03, onder de bijzondere voorwaarden die hierna 
worden geformuleerd, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen alsook met de goede 
plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. De aanvraag is voor wat betreft WT01 
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niet in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, namelijk met de voorschriften van het van 
kracht zijnde gewestplan.

Omwille van het ondeelbaar karakter van de beslissing ten gevolge van het onlosmakelijk 
verbonden zijn van de stedenbouwkundige aspecten en de aspecten met betrekking tot de 
exploitatie van de aanvraag, wordt ook de aanvraag voor de exploitatie van de ingedeelde 
inrichting of activiteit voor wat betreft WT01 geweigerd.

Er bestaan bijgevolg aanleiding toe om de beroepen van de omwonende en de bvba Drukkerij 
Bulckens ongegrond te verklaren en het beroep van de exploitant deels gegrond te verklaren. De 
vergunning wordt verleend voor WT02 en WT03.

De vergunning voor WT02 en WT03 kan worden verleend voor onbepaalde duur. 

BESLUIT VAN DE VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING,
OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME,

Artikel 1. Het verzoek tot wijziging van de aanvraag, ingediend op 2 maart 2020, wordt aanvaard. 

Art. 2. De ontvankelijk bevonden beroepen van de omwonende en de bvba Drukkerij Bulckens 
worden ongegrond verklaard en het beroep van de exploitant wordt deels gegrond verklaard. 

Art. 3. §1. Aan de nv EDF Luminus, Markiesstraat 1, 1000 Brussel, wordt de vergunning verleend 
voor de volgende stedenbouwkundige handelingen voor een windturbinepark met twee 
windturbines, gelegen te:

- 2200 Herentals, bedrijventerrein Klein Gent zn, kadastraal bekend als afdeling 2, 
sectie D, perceelnummer 259K:

Planaanduiding Stedenbouwkundige 
handeling 

Beknopte omschrijving 

BA_WT03 Nieuwbouw infrastructuur 
Oprichten van een windturbine met een 
rotordiameter 124 m en totale hoogte van 
157 m TAW (WT03) 

BA_cabine_WT03 Nieuwbouw bijgebouw Oprichten van een elektriciteitscabine 

BA_Verharding_WT03 Aanleggen infrastructuur Aanleg van een permanent 
werkvlak/verhardingen 

 
- 2280 Grobbendonk, bedrijventerrein Klein Gent zn, kadastraal bekend als afdeling 
1, sectie E, perceelnummer 161B: 

Planaanduiding Stedenbouwkundige 
handeling 

Beknopte omschrijving 
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BA_WT02 Nieuwbouw infrastructuur 
Oprichten van een windturbine met een 
rotordiameter 110m en totale hoogte van 
157 m TAW (WT02) 

BA_cabine_WT02 Nieuwbouw bijgebouw Oprichten van een elektriciteitscabine 

BA_Verharding_WT02 Aanleggen infrastructuur Aanleg van een permanent 
werkvlak/verhardingen 

§2. Aan de nv EDF Luminus, Markiesstraat 1, 1000 Brussel, wordt de vergunning verleend voor het 
exploiteren van een windturbinepark met twee windturbines, met inrichtingsnummer 20181106-
0108, gelegen te 2200 Herentals en 2280 Grobbendonk, bedrijventerrein Klein Gent zn, kadastraal 
bekend als Herentals afdeling 2, sectie D en perceelnummer 259K en Grobbendonk afdeling 1, sectie 
E en perceelnummer 161B, omvattende:

- volgende inrichtingen en activiteiten:

Rubriek Omschrijving Hoeveelheid en eenheid Klasse 

12.2.2 
2 transformatoren met een individueel nominaal 
vermogen van 4.000 kVA 8.000 kVA 2 

20.1.6.1.c 
2 windturbines met een elektrisch vermogen van 
3.800 kW. 7.600 kW 1 

 
§3. Aan de nv EDF Luminus, Markiesstraat 1, 1000 Brussel, wordt de vergunning geweigerd voor de 
volgende stedenbouwkundige handelingen voor één windturbine gelegen te 2280 Grobbendonk, 
bedrijventerrein Klein Gent zn, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie E, perceelnummer 74K:

Planaanduiding Stedenbouwkundige 
handeling 

Beknopte omschrijving 

BA_WT01 Nieuwbouw infrastructuur 
Oprichten van een windturbine met een 
rotordiameter 114m en totale hoogte van 
147 m. 

BA_cabine_WT01 Nieuwbouw bijgebouw Oprichten van een elektriciteitscabine 

BA_Verharding_WT01 Aanleggen infrastructuur 
Aanleg van een permanent 
werkvlak/verharding 

§4. Aan de nv EDF Luminus, Markiesstraat 1, 1000 Brussel, wordt de vergunning geweigerd voor 
het exploiteren van een windturbine, gelegen te 2280 Grobbendonk, bedrijventerrein Klein Gent 
zn, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie E, perceelnummer 74K, omvattende: 

- volgende inrichtingen en activiteiten:

Rubriek Omschrijving Hoeveelheid en eenheid Klasse 

12.2.2 
1 transformator met een individueel nominaal 
vermogen van 4.000 kVA 4.000 kVA 2 

20.1.6.1.c 
1 windturbine met een elektrisch vermogen van 
3.800 kW. 3.800 kW 1 
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Art. 4. De plannen en het aanvraagdossier waarop dit besluit gebaseerd zijn, maken er integraal 
deel van uit.

Art. 5. De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur, die aanvangt op datum 
van de vergunning.

Art. 6. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de volgende voorwaarden en/of lasten die 
moeten nageleefd worden:

§1. Met betrekking tot de stedenbouwkundige handelingen:
1. Indien de productie van elektriciteit door middel van windenergie definitief wordt 

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

2. Er wordt op de windturbinemast geen reclame aangebracht (met uitzondering van een 
bescheiden aanduiding van de naam of het logo van de firma). 

3. Het minimale geïnstalleerde vermogen van WT2 bedraagt 2 MW. Het minimale 
geïnstalleerde vermogen van WT3 bedraagt 3 MW. 

4. In het kader van energetische optimalisatie van het projectgebied worden alle 
aanvaardbaar geachte windturbines gebouwd. 

5. Voor WT03 wordt voor de nivellering van het permanente werkplatform een afgraving 
gedaan van de hoger gelegen zones. In geen geval mag de laag gelegen zone in de nieuwe 
toestand een hoger maaiveldpeil hebben dan het bestaand.

6. De voorwaarden in de subadviezen van Petrochemical Pipeline Services B.V van 20 januari 
2020, de nv Nationale Maatschappij der pijpleidingen van 28 januari 2020 en Fluxys 
Belgium van 6 februari 2020 worden opgevolgd. 

7. Het advies van het Directoraat-generaal Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst 
Mobiliteit en Vervoer van 25 februari 2020, inclusief de bijhorende adviezen van Defensie 
en Skeyes, wordt nageleefd.

8. Conform de DIN-norm 4150-2 wordt de trillingsimpact tijdens de aanlegfase van de WT03 ter 
hoogte van de drukkerij bvba Drukkerij Bulckens beperkt tot maximaal 0,15 mm/s.

§2. Met betrekking tot de ingedeelde inrichting of activiteit: 
a. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van 
VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde 
bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is 
raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/.

b. Bijzondere milieuvoorwaarden:
1. Het type windturbine dat geplaatst wordt, voldoet aan de technische gegevens 

in de veiligheidsstudie.
2. 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 deze windturbines zullen 
gemoduleerd worden. Bij de inperking van geluid wordt rekening gehouden 
met de geluidsproductie van de 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 

https://navigator.emis.vito.be/
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wordt binnen de 3 maanden na ingebruikname van de windturbines ter 
evaluatie bezorgd aan de afdeling Handhaving van het departement Omgeving 
(omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be) en ter informatie aan de afdeling 
Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het departement 
Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en de provincie Antwerpen als 
vergunningverlenende overheid in eerste aanleg. De productie in 
geluidsreducerende mode wordt bijgehouden in het logboek.

3. Binnen een termijn van 6 maanden na de ingebruikname van de turbines 
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 
(omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be) en ter informatie aan afdeling 
Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het departement 
Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be).

4. De exploitant voorziet in een stillegmodus voor WT02 op basis van de volgende 
parameters:
- Periode van het jaar: 1 april tot 31 oktober;
- Periode van de nacht: zonsondergang tot zonsopgang;
- Windsnelheid op rotorhoogte: < 6 m/s, in najaarstrek < 7 m/s voor rosse 

vleermuis;
- Temperatuur op rotorhoogte: > 6°C;
- Neerslag: neerslagintensiteit < 5 mm/u.

De vergunningverlenende overheid wijst op volgende aandachtspunten: 
1. Het is verboden bouwmaterialen op de openbare weg te laden, lossen of verwerken.
2. De colleges van burgemeester en schepenen van de gemeentes Grobbendonk en Herentals 

streven naar minstens 20% rechtstreekse burgerparticipatie via coöperaties die de 
principes van de Internationale Coöperatie Alliantie respecteren. Het is aangewezen dat 
de aanvrager hier rekening mee houdt.

3. De aanvrager plaatst de nodige borden teneinde derden te waarschuwen voor potentiële 
ijsval of ijsworp. 

Art.7. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in de gevallen en overeenkomstig de 
voorwaarden vermeld in de artikelen 99 en 101 van het decreet betreffende de 
omgevingsvergunning van 25 april 2014.

Brussel, 

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, 
Omgeving, Energie en Toerisme

Zuhal DEMIR

mailto:gop.ant.omgeving@vlaanderen.be
mailto:gop.ant.omgeving@vlaanderen.be
mailto:omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be
mailto:omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be
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U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de 
Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen 
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief 
of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de 
betekening van deze beslissing. 

U dient het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of 
een digitale kopie). 

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift 
ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van
- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst 

dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de 
betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. 

Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk 
verklaard. 

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 
april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het 
besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige 
Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Inlichtingen en toelichting vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen 
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen&data=02%7C01%7Cdieter.vereeken@vlaanderen.be%7Cede814240e7f42e6cb8d08d7d4b569d3%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637211747932813502&sdata=ng6mJbOJF/4cXc19QtwVptChRRs7ogZ3fk3tDrB0XMA=&reserved=0



