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Effecten op de omgeving

MOGELIJKE EFFECTEN VAN DE AANVRAAG OP DE OMGEVING (MENS EN MILIEU)

Heeft de aanvraag mogelijke effecten op de mobiliteit?

Nee. Er zijn geen effecten denkbaar.

Heeft de aanvraag mogelijke effecten op de bodem?

Nee. Er zijn geen effecten denkbaar.

Heeft de aanvraag  mogelijke effecten op het watersysteem?

Ja

Heeft de aanvraag  mogelijke effecten op de luchtkwaliteit?

Nee. Er zijn geen effecten denkbaar.

Zijn er mogelijke effecten van geluid of trillingen ten gevolge van de aanvraag?

Ja

Heeft de aanvraag mogelijke effecten op biodiversiteit?

Ja

Heeft de aanvraag een mogelijk risico op zware ongevallen of rampen?

Ja

Heeft de aanvraag mogelijke effecten op onroerend erfgoed?

Ja

Zijn er mogelijke effecten van licht of straling ten gevolge van de aanvraag?

Ja

Zijn er mogelijke effecten van de productie van afvalstoffen ten gevolge van de aanvraag andere dan deze
ten gevolge van opslag en verwerking?

Nee. Er zijn geen effecten denkbaar.

Heeft de aanvraag mogelijk nog andere relevante effecten?

Nee

Zijn er door de relatie met andere projecten relevante cumulatieve effecten te verwachten?

Ja

Watersysteem

EFFECTEN OP HET WATERSYSTEEM

Voegt u de aanstiplijst hemelwater toe?

Reeds toegevoegd bij het onderdeel stedenbouwkundige handeling

Vraagt u een afwijking van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater?

Nee
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Ligt het project in een overstromingsgevoelig gebied?

Ja

Motiveer op welke wijze daarmee rekening is gehouden.

MotivatieOverstr:
WT01 en WT02 liggen niet in overstromingsgevoelig gebied, de turbine WT03 ligt gedeeltelijk in effectief overstromingsgevoelig
gebied op basis van de Geopunt-kaart: 'Watertoets- Overstromingsgevoelige gebieden 2017'.

Om mogelijke overstromingen te vermijden is er gekozen voor het gebruik van waterdoorlatende verharding, hierdoor kan het
hemelwater op een natuurlijke wijze infiltreren.

Bedraagt de som van de totale verharde oppervlakte meer dan 1.000 m²?

Ja

Geef een beschrijving van:

BeschrijvingMaatrGr:
Een uitgebreide bespreking van de verharding is opgenomen in de lokalisatienota (opgeladen onder addenda R20.1.6) onder
hoofdstuk 4.9 Ruimtegebruik. 

Indien u wenst, kunt u een relevante hemelwaterstudie toevoegen ter ondersteuning van uw aanvraag.

nvt: nvt

Betreft het voorwerp van de aanvraag werken aan de bedding van de waterloop of werken binnen de 5-
metererfdienstbaarheidszone langs een onbevaarbare waterloop waarvoor nog geen machtiging is
verkregen?

Nee

Motiveer waarom de effecten op het watersysteem al dan niet aanzienlijk zijn.

MotivatieAanzienlijk: Het grootste deel van de verharding is waterdoorlatend zoals hierboven beschreven. Het onderdeel
permanente werfzone is voor alle turbines zo klein mogelijk gehouden. Voor WT01 moet er geen extra verharding voorzien
worden ten opzichte van de huidige situatie. Voor WT02 daarentegen moet een grotere oppervlakte voorzien worden van een
waterdoorlatende verharding (1.500 m²). Voor WT03 is de bijkomende verharding ten opzichte van de huidig situatie beperkt tot
420 m².

Tijdens de exploitatiefase van de windturbines wordt er bovendien geen water gebruikt, noch afvalwater geproduceerd.
Verontreiniging van het hemelwater zal ook niet kunnen optreden.

Cumulatieve

CUMULATIEVE EFFECTEN

Beschrijf de potentiële cumulatieve effecten van de aanvraag.

Beschrijving: In de nabije omgeving zijn er drie vergunningsaanvragen ingediend voor het plaatsen van windturbines. 

Er is een lopende aanvraag van Eneco mbt op 2 turbines (WT A, WT B), verder is er ook een aanvraag van Engie voor het
plaatsen van 3 turbines ( WT E, WT F en WT G) en de aanvraag van EDFL voor het plaatsen van 2 turbines (WT C en WT D).

In de lokalisatienota opgeladen onder 'Addenda R.20.1.6' worden twee ontwikkelingsscenario's besproken.
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Het ontwikkelingsscenario 1: In voorliggende lokalisatienota zal het effect van het project (de geplande EDFL windturbines
WT01, WT02 en WTO3) beoordeeld worden ten opzichte van het ontwikkelingsscenario betreffende twee turbines van EDF
Herentals (WT C en WT D) en drie turbines van Engie (WT E, WT F en WT G). De turbines uit het ontwikkelingsscenario hebben
beiden een vergunningaanvraag ingediend, maar deze werd geweigerd. Momenteel zitten beide partijen in beroep tegen deze
beslissing.

Het ontwikkelingsscenario 2: Naast de 5 windturbines waarvoor de procedure lopende is (het ontwikkelingsscenario 1)
bevinden er zich ook nog 2 windturbines WT A en WT B ten zuiden van de geplande EDFL turbines waar de procedure ook nog
lopende is. Voor deze turbines is een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd. Verder dan een stedenbouwkundige vergunning
zijn deze nog niet geëvolueerd. Na contact met de overheid lijkt de slaagkans dat deze turbines uiteindelijk volledig vergund
worden kleiner waardoor we deze 2 turbines als een afzonderlijke ontwikkelingsscenario 2 hebben beschouwd.

 

Geef de maatregelen die worden ingezet om deze effecten te voorkomen of te beperken.

Maatregelen: In het digitale loket, onder 'Addenda R.20.1.6', is de lokalisatienota bijgevoegd waarin de verschillende aspecten
geluid, slagschaduw, natuur, landschap, ... gedetailleerd beschreven worden. (zie hoofdstukken 4.4 t.e.m. 4.7). 

In deze studies worden steeds de mogelijke cumulatieve effecten beschreven en indien nog verder bestudeerd. 

Motiveer waarom deze effecten al dan niet aanzienlijk zijn.

Maatregelen: In de verschillende studies (geluidsstudie, slagschaduwstudie, natuurstudie, landschapstudie,...) opgenomen in de
lokalisatienota werden de mogelijke cumulatieve effecten in het digitale loket onder 'Addenda R.20.1.6'

Licht of straling

EFFECT LICHT OF STRALING

Beschrijf de bronnen van licht of straling

Beschrijving:
Tijdens de exploitatiefase kunnen windturbines slagschaduw veroorzaken. De bewegende schaduw van draaiende wieken van een
windturbine kan op bepaalde plaatsen en onder bepaalde weersomstandigheden een hinderlijk effect van wisselende lichtsterkte
(‘slagschaduw’) veroorzaken. Dergelijke hinder is bijvoorbeeld mogelijk als slagschaduw over ramen valt of zich over een
werkplek beweegt waar gelezen wordt. De mate van hinder wordt onder meer bepaald door het toerental van de draaiende rotor,
de blootstellingsduur en de intensiteit van de wisselingen in lichtsterkte. 

Bij de exploitatie van de windturbine ontstaat een beperkte elektromagnetische straling die niet zal interfereren met de
omgeving.

In het digitale loket, onder 'Addenda R20.1.6' is de lokalisatienota toegevoegd waarin het aspect slagschaduw (Hoofdstuk 4.4 
Slagschaduw) gedetailleerd beschreven wordt op basis van een voor dit project uitgevoerde slagschaduwstudie.

Geef de maatregelen die worden ingezet om de effecten van licht of straling te voorkomen of te beperken

Maatregelen: De turbines zullen voorzien worden van een slagschaduwdetectiesysteem met automatisch stilstand module. Waar
noodzakelijk om de hinder te beperken en de de toepasselijke normen na te leven, zullen de receptoren opgenomen worden in het
slagschaduwdetectiesysteem. De exploitant engageert zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om de
vigerende normen na te leven en de hinder te beperken tot een minimum.

Motiveer waarom de effecten van licht of straling al dan niet aanzienlijk zijn

MotivatieAanzienlijk: De slagschaduweffecten afkomstig van de windturbine worden uitvoerig onderzocht in de lokalisatienota
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(hoofdstuk 4.4 Slagschaduw) die opgeladen is in het digitale loket onder 'Addenda R.20.1.6'

Door een correcte toepassing van het slagschaduwdetectiesysteem met automatische stilstandmodule, kunnen de toepasselijke
normen steeds gerespecteerd worden voor alle receptoren. Voor de meest nabijgelegen woningen en kantoren zullen, in nauw
overleg met de potentieel gehinderde, de best geschikte milderende maatregelen geselecteerd en toegepast worden.

Hierdoor blijft de eventuele hinder door slagschaduw beperkt tot een aanvaardbaar niveau.

Geluid of trillingen

EFFECTEN VAN GELUID OF TRILLINGEN

Beschrijf de bronnen van geluid of trillingen.

Bronnen:
Voor de beschrijvingen van de bronnen van geluid of trillingen wordt een onderscheid gemaakt tussen twee fasen. Enerzijds de
aanlegfase en anderzijds de exploitatiefase. 

Aanglegfase:
Tijdens de bouwfase zullen de nodige transporten plaatsvinden van en naar de site door middel van vrachtwagens. Afhankelijk
van de stabiliteit van de bodem dienen paalfunderingen geplaatst te worden, hetgeen gepaard gaat met de nodige
geluidsproductie.

Exploitatiefase:
Tijdens de exploitatiefase is geluidshinder mogelijk afkomstig van de drie turbines. Deze produceren namelijk een zeker
brongeluid (het brongeluid wordt bepaald bij 95% van het nominale vermogen van de windturbine waarbij men veronderstelt dat
het geluid afkomstig is van één punt op ashoogte). Het bronvermogen van de geplande windturbines zal echter niet hoger zijn
dan 107 dB(A).

Geef de maatregelen die worden ingezet om de effecten van geluid of trillingen te voorkomen of te
beperken.
Maatregelen:
De nodige maatregelen worden genomen om het brongeluid zoveel mogelijk te beperken. Men veronderstelt dat het afkomstig is
van één punt op de ashoogte. Hoe verder men van dit punt verwijderd is, hoe groter het oppervlak wordt waarover de
geluidsdruk wordt verspreid en hoe lager het geluidsniveau er zal zijn. 

Net als het geluid van de windturbine, varieert ook het omgevingsgeluid met de windsnelheid. Bij een lagere windsnelheid zal de
windturbine minder geluid produceren dan wanneer deze op vol vermogen draait bij hogere windsnelheden. 

Met het oog op de naleving van de VLAREM geluidsnormen kan de turbine geëxploiteerd worden in een gereduceerd scenario,
waarbij het geproduceerd vermogen lager ligt en het brongeluid van de turbines een aantal decibels minder bedraagt. 

Motiveer waarom de effecten van geluid of trillingen al dan niet aanzienlijk zijn.

MotivatieAanzienlijk:
De uitgevoerde geluidsstudie wordt uitvoerig beschreven in de lokalisatienota (Hoofdstuk 4.3 Geluid).

Er kan besloten worden dat de toepasselijke VLAREM normen voor voorliggend project steeds kunnen gerespecteerd of benaderd
(ontwikkelingsscenario 2) worden door toepassing van een reductie mode tijdens de dag, avond en de nacht. Hierdoor blijft
eventuele hinder door turbinegeluid beperkt tot een aanvaardbaar niveau.

De lokalisatienota met geluidsstudie wordt in deze aanvraag bijgevoegd en is opgeladen in het digitale loket onder addenda
R.20.1.6.
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Indien u wenst, kunt u hier een relevante studie toevoegen ter ondersteuning van uw aanvraag.

nvt: nvt

Biodiversiteit

EFFECT BIODIVERSITEIT

Geef de maatregelen die worden ingezet om de invloeden op biodiversiteit zo veel mogelijk te beperken en
eventuele schade zo veel mogelijk ongedaan te maken.

Maatregelen:
De drie geplande windturbines (WT01, WT02 en WT03) liggen in industriegebied. De projectzone beslaat bovendien geen VEN-
gebied, noch betreft deze een speciale beschermingszone (SBZ).

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 ca. 1860 m van de dichtst gelegen turbine. Gezien de ruime
afstand tussen de windturbines en dit gebied wordt er besloten dat er geen impact is op VEN-gebieden.

Het dichtstbijzijnde habitatrichtijngebied SBZ-gebied  BE2100026 ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden,
moerassen en heiden’ bevindt zich op ca. 1200 m ten noorden van de inplantingsplaats van WT02.
Binnen de ruime omgeving van het projectgebied komen geen vogelrichtlijnegebieden voor. Het dichtstbijzijnde
vogelrichtlijngebied BE2100424 ‘De Zegge’ bevindt zich op ca. 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. 

Op advies van ANB werd het voldoende geacht om de effecten van de inplanting van de windturbines op de omgeving te
bespreken in een natuurtoets. Deze natuurtoets is terug te vinden als bijlage bij de lokalisatienota. De lokalisatienota met
bijhorende natuurstudie wordt in deze aanvraag bijgevoegd en is opgeladen in het digitale loket onder ‘Addenda R.20.1.6’.

Motiveer waarom de effecten op de biodiversiteit al dan niet aanzienlijk zijn

MotivatieAanzienlijk: De conclusie van de natuurtoets is terug te vinden als bijlage bij de lokalisatienota opgeladen in het digitale
loket onder ‘Bijlage R20.1.6'

Voeg, als dat relevant is, het rapport van de voortoets toe

Niet ingevuld.

Geeft de voortoets aan dat er een mogelijk risico is op betekenisvolle aantasting van de natuurlijke
kenmerken van een SBZ?

Nee

Als de aanvraag een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale
beschermingszone (SBZ) kan veroorzaken en er geen MER opgesteld hoeft te worden, voegt u een
passende beoordeling toe.

Niet ingevuld.

Kan de aanvraag effecten veroorzaken op een gebied dat deel uitmaakt van het Vlaams Ecologisch
Netwerk (VEN)?

Nee

Is een vergunning of toestemming verleend om af te wijken van de wetgeving met betrekking tot het
milieu of het natuurbehoud?

Nee

Voegt u een voorstel tot compensatie van de ontbossing toe?

Nee
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Niet ingevuld.

Onroerend erfgoed

EFFECTEN OP ONROEREND ERFGOED

Beschrijf de potentiële effecten van de aanvraag op onroerend erfgoed.

Beschrijving: De inplanting van windturbines heeft in het algemeen een belangrijk visueel effect in de ruimere omgeving van de
windturbines. 

De mogelijke effecten van de realisatie van het project voor onroerend erfgoed, het landschap en de woongebieden in de
omgeving worden uitvoerig bestudeerd in de lokalisatienota (hoofdstuk 4.6, landschap). De lokalisatienota is opgeladen in het
digitale loket onder ‘Addenda R.20.1.6’. Er werden verschillende visualisaties gemaakt om de visuele impact vanuit de
omliggende woongebieden te evalueren.

Geef de maatregelen die worden ingezet om de effecten van de aanvraag op het onroerend erfgoed te
voorkomen of te beperken.

Maatregelen: De inplanting gebeurt in de bestaande industriezone Klein Gent. De turbines worden ingeplant binnen bestaande
structurele elementen en volgens het bundelingsprincipe van de omzendbrief RO/2014/02.

Motiveer waarom de effecten op onroerend erfgoed al dan niet aanzienlijk zijn.

MotivatieAanzienlijk: De bespreking en algemene conclusies van de effecten op onroerend erfgoed, het landschap en op de woongebieden in de
omgeving wordt uitvoerig beschreven in de lokalisatienota (hoofdstuk 4.6 Landschap) die opgeladen is in het digitale loket onder 'Addenda R20.1.6'.

Zware ongevallen of rampen

RISICO OP ZWARE ONGEVALLEN OF RAMPEN

Beschrijf de risico's op zware ongevallen of rampen, met inbegrip van de brandveiligheid, ten gevolge van
deze aanvraag.

Beschrijving:
Er werd een veiligheidsstudie uitgevoerd waarin de externe risico’s die uitgaan van de windturbines zelf (directe risico’s) en de
indirecte risico’s ten gevolge van installaties met gevaarlijke stoffen die in de omgeving van de geplande windturbines aanwezig
zijn, bestudeerd werden.

De veiligheidsstudie wordt toegevoegd als bijlage aan de lokalisatienota. De lokalisatienota is opgeladen onder het onderdeel
‘Addenda R.20.1.6'

Geef de maatregelen die worden ingezet om de risico's op zware ongevallen of rampen te voorkomen of te
beperken.

Maatregelen:
Certificering volgens windklasse 
De mechanische belasting van windturbines wordt in sterke mate beïnvloed door de jaarlijks gemiddelde en maximale
windsnelheid, alsook de turbulentie van de luchtstroming. Deze factoren zijn geografisch bepaald en laten toe een gebied te
classificeren in welbepaalde windzones. Het type van turbine dat toegelaten is varieert volgens windzone, gezien het ontwerp
bestand moet zijn tegen de in deze zone heersende windcondities. Verder varieert de windsnelheid ook als functie van de hoogte
en wordt er bijgevolg ook rekening gehouden met de masthoogte bij het kiezen van een type turbine. De certificering van een
windturbine met inbegrip van de mast is ook afhankelijk van de verschillende windzones. De IEC klasse van certificering wordt
namelijk bepaald op basis van de gemiddelde jaarlijkse windsnelheid en zorgt er op deze manier voor dat het type turbine
geschikt is voor de betreffende condities. 

Redundant remsysteem 
De turbines zullen uigerust worden met een redundant aerodynamisch remsysteem om te voorkomen dat deze boven het
nominale toerental gaan draaien. Het aerodynamisch remmen bestaat erin om elk van de drie rotorbladen, met onafhankelijke
elektronische besturing en eigen noodvoeding, uit de wind te draaien (vaanstand). Zodoende kunnen de turbines ten allentijde
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afgeremd of gestopt worden.

Bliksembeveiligingssysteem
De turbines zullen uitgerust worden met een adequaat bliksemafleidersysteem om schade aan de rotorbladen en mogelijke
rotorbladworp te voorkomen bij eventuele blikseminslag. Dit systeem beantwoordt hiermee aan de IEC 1024-1 regelgevingen en
richtlijnen en wordt tevens gekeurd.

IJsdetectiesysteem
De windturbines zullen uitgerust worden met een ijsdetectiesysteem dat de windturbine automatisch stillegt bij ijsvorming. Na
zulke stillegging, wordt een visuele of gelijkwaardige controle uitgevoerd op de wieken en wordt alle ijs verwijderd voorafgaan
aan de heropstarting van de turbines. 
Om het risico verbonden aan ijsval val de rotorbladen, kunnen volgende bijkomende maatregelen worden genomen :
- Indien er activiteiten plaatsvinden binnen de halve rotordiameter, wordt bij ijsdagen een visuele controle op ijsvorming
uitgevoerd alvorens de activiteiten aan te vatten.

- Indien er ijs gedetecteerd wordt, wordt het rotorvlak in een bepaalde positie geplaatst. Indien  bijvoorbeeld de wieken over een
weg kunnen draaien, wordt het rotorvlak bij voorkeur evenwijdig aan deze weg geplaatst, zodat de afstand tussen de weg en het
rotorvlak wordt gemaximaliseerd.

- Indien er ijs gedetecteerd wordt, worden personen – in het bijzonder zij die toegang hebben tot de zone onder het rotorvlak –
gewaarschuwd (bv. door het plaatsen van waarschuwingsborden) dat er zich ijsval kan voordoen.
Welke maatregelen er genomen worden, is uiteraard afhankelijk van de specifieke situatie. De hierboven opgesomde maatregelen
zijn dan ook louter illustratief en zijn niet te beschouwen als noodzakelijke maatregelen, noch als voldoende maatregelen.

Indien u wenst, kunt u een relevante veiligheidsstudie toevoegen ter ondersteuning van uw aanvraag.

nvt: nvt

Verwijzing veiligheidsstudie.pdf

Als er een advies van de brandweer is opgesteld naar aanleiding van de aanvraag, voegt u dit hier toe

Niet ingevuld.

Motiveer waarom het risico op zware ongevallen of rampen al dan niet aanzienlijk is.

MotivatieAanzienlijk:
In de veiligheidsstudie wordt besloten dat de inplanting van de windturbines op de voorgestelde locatie voldoet aan de criteria
die in het kader van de externe veiligheid voor windturbines in Vlaanderen worden gehanteerd. 

Een uitgebreide motivering en conclusie is terug te vinden in de veiligheidsstudie als bijlage opgeladen bij de lokalisatienota. De
lokalisatienota is terug te vinden in het digitale loket onder ‘Addenda R.20.1.6’.
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