Addendum E2 Effecten op de bodem
Voeg de gegevens als bijlage E2 bij het formulier.
Bij het beantwoorden van de vragen moeten de mogelijke effecten van het project ten gevolge van het gebruik van
natuurlijke hulpbronnen mee in rekening gebracht worden.
1 Beschrijf de bronnen van emissies naar de bodem.
Gedurende de aanlegfase bestaat het risico op accidentele verontreiniging van de bodem en het grondwater door de
aanwezigheid van bouwmachines en het gebruik van oliën en smeermiddelen. De hoeveelheden van potentieel
gevaarlijke vloeistoffen aanwezig op de locatie zijn echter beperkt.
Voor de aanleg van de windturbines en de elektriciteitskabels zullen er uitgravingen en stabilisatiewerken noodzakelijk
zijn. Hierdoor zal het bodemprofiel ook plaatselijk blijvend verstoord worden ter hoogte van deze uitgravingen.
Tijdens de exploitatiefase zal geen verdere verstoring van de ondergrond of verdichting van de bodem plaatsvinden.
2 Geef de maatregelen die worden ingezet om de effecten op de bodem te voorkomen of te beperken.
Voorzorgsmaatregelen zullen genomen worden om elke accidentele lozing te vermijden.
Het voorziene kabeltracé zal zoveel mogelijk van het bestaande wegennet gebruik maken.
Door het gebruik van werkzones die worden gestabiliseerd met steenslag en geotextiel zal de druk op de ondergrond
verdeeld worden en zullen de effecten naar bodemverdichting beperkt zijn.
Er zal zo veel als mogelijk gebruik gemaakt worden van de bestaande infrastructuur zodat de bodemingreep tot een
minimum wordt herleid.
O
Motiveer waarom de effecten op de bodem al dan niet aanzienlijk zijn.
3 Deze vraag moet alleen beantwoord worden als de aanvraag betrekking heeft op een project als vermeld in bijlage III
van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van
projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage (project-MER-screening).
Deze vraag moet niet beantwoord worden als het voorwerp van de aanvraag louter een hernieuwing van een milieu- of
omgevingsvergunning of een mededeling met de vraag tot omzetting van een milieuvergunning betreft en de
hernieuwing of omzetting betrekking heeft op activiteiten die geen fysieke ingrepen in het leefmilieu tot gevolg hebben.
Houd bij het beantwoorden van deze vraag rekening met de maatregelen die u hebt vermeld bij vraag 2.

Tijdens infrastructuurwerken kunnen er calamiteiten ontstaan door problemen met machines op de werf. Bestaande
regelgeving zal gerespecteerd worden. Dit zal niet tot aanzienlijke effecten leiden.
Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen gelden de regels van grondverzet. Gezien voldaan wordt aan
de geldende wetgeving, worden geen aanzienlijke effecten verwacht.
De kans is groot dat de bodem langsheen het bestaande wegennet al verstoord is door vroegere werkzaamheden,
waardoor er geen significante effecten zullen optreden ten gevolge van de uitgravingen voor de windturbines.

