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RUP ‘Concentratiezone voor windturbines 
Maldegem – Eeklo’  
Provincie Oost-Vlaanderen 
Plenaire vergadering 28/05/2013 
 

 
1. Aanwezig: 

 
Koen Grootaert (Ruimte Oost-Vlaanderen) 
Valerie Taeldeman (gemeente Maldegem) 
Erwin Goethals (gemeente Maldegem) 
Dirk Waelput (stad Eeklo) 
Tom Wijsmans (Elia) 
Dirk Braet (Eandis) 
Katrien Van der Heyden (Wegen en Verkeer) 
Griet Dejonghe (gemeente Sint-Laureins) 
Bart Bode (Vlaamse Windassociatie VWEA) 
Wouter Deventer (Onroerend Erfgoed) 

Filip Gijssels (gemeente Kaprijke) 
Eric Denomviele (Generale Vrije Polders) 
Arseen Goossens (Generale Vrije Polders) 
Kristof De Clercq (provincie dienst Patrimonium) 
Mark Cromheecke (Provincie Oost-Vlaanderen) 
Reinout Debergh (Provincie Oost-Vlaanderen) 
Moira Callens (Oost-Vld. Energielandschap) 
Karen Dhollander (Provincie Oost-Vlaanderen) 
Sanne Vervalle (studiebureau Adoplan) 
 

 
2. Verontschuldigd en advies gegeven: 

 
Provincie West-Vlaanderen 
Provincie Zeeland 
Gemeente Zomergem 
Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid 
Agentschap Natuur en Bos  
Instituut voor Natuurbehoud en Bosbeheer  
Duurzame Landbouwontwikkeling 
Dep. Mobiliteit en Openbare Werken 
Waterwegen en Zeekanaal nv 

Belgocontrol 
Defensie 
Fluxys 
Vlaamse Milieu Maatschappij 
De Lijn 
Toerisme Vlaanderen 
Agentschap Ondernemen 
Agentschap Wonen 
Procoro 

 
3. Adviezen van instanties die verontschuldigd zijn: 

 
De schriftelijke adviezen van de instanties die verontschuldigd zijn, zijn terug te vinden in bijlage en 
maken integraal deel uit van dit verslag.  
 
De Procoro brengt het volgende advies uit:   

1. Er wordt gevraagd de concentratiezones (gelegen binnen de 800 m van de windturbines) mee 
op te nemen in de landschapszones voor de milderende maatregelen die worden voorzien om 
de visuele impact van windturbines op de omgeving te beperken. 

2. Er wordt gevraagd de mogelijke nabestemming van de windturbines te concretiseren. (Wat 
gebeurt er als een windturbine verdwijnt?) 

3. Er wordt gevraagd om de potentie voor windturbines in de afgebakende zones voor 
windturbines te vrijwaren door dit op te nemen in de stedenbouwkundige voorschriften. Dit om 
te vermijden dat nieuwbouw de effectieve bouw van windturbines zou kunnen verhinderen. 

 
AWV vraagt om rekening te houden met het streefbeeld van de N49/E34 meer bepaald met volgende 
nog uit te voeren projecten: complex Kaprijke, verbindingsweg Balgerhoeke, Tunnel N455/N49 en 
tunnel Celieplas. Tevens stelt men dat in RSV sprake is van 100m afstand tot de weg, echter bij 
bebouwde zones kan overwogen worden om deze afstand te reduceren naar 30m mits: (1) de 
fundering van de masten en ondersteunende infrastructuur bevindt zich buiten de vrije 30m stroom 
langs de autosnelwegdomein, (2) de loodrechte projectie van de wieken op het maaiveld is minstens 
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10m verwijderd van de grens van het autosnelwegdomein (buitenkant gracht parallelweg + 1m) en (3) 
de ontsluitingswegen voor de bereikbaarheid van de turbines voor toezichthoudend personeel worden 
buiten de 10m zone lang het domein van de autosnelweg aangelegd. Tenslotte wordt gesteld dat de 
reservatiestrook voor lijninfrastructuur behouden moet worden (cf. spoorlijn langs E34).  
 
De provinciale dienst Waterlopen vraagt voorschriften op te nemen in verband met infiltratie- en 
bufferingsvoorwaarden en verder om het ingenomen overstromingsvolume te compenseren. 
 
De Lijn heeft geen opmerkingen.  
 
Toerisme Vlaanderen heeft geen opmerkingen.  
 

4. Bespreking 
 
1. Algemene vragen of opmerkingen 
 
Het departement Ruimte Vlaanderen geeft aan dat er overlapping is met infrastructuren van 
gewestelijk belang zoals de E34, het Schipdonkkanaal en de hoogspanningslijnen. Het RUP mag 
geen belemmering vormen voor deze infrastructuren. Het RUP overlapt bovendien met enkele 
gewestelijke RUP’s, waaronder omtrent windenergie. In feite dient het provinciaal RUP de 
voorschriften van dit RUP over te nemen. Dit is echter niet gebeurd. Een derde opmerking betreft de 
verhouding tot de herbevestigde agrarische gebieden (HAG's). Er wordt gevraagd dit in de 
toelichtingsnota op te nemen en verder te stofferen met onder meer de onderzochte alternatieven 
(zoals beschreven in het Plan-MER) en verder aan te vullen met de concrete compensatievoorstellen. 
 
De provincie geeft aan dat de overlapping met de gewestelijke RUP’s eerder een verfijning is en geen 
strijdigheid vormt met de gewestelijke RUP’s. Er wordt gesuggereerd om met een delegatie van 
bevoegdheid te werken. Wat betreft de relatie met het gewestelijk RUP van de hoogspanningslijn zal 
het plan aangepast worden. Dit wordt best op een bilateraal overleg besproken. 
 
De gemeente Sint-Laureins geeft een gunstig advies, doch vraagt de opname van het Krekengebied 
in de uitsluitingszone. Eeklo geeft eveneens een gunstig advies met de vraag het Krekengebied op te 
nemen in de uitsluitingszone.  
 
De provincie verwijst naar de plannen tot opmaak van RUP’s voor de uitsluiting van windturbines in 
gebieden met landschappelijke waardes zoals bv. het krekengebied en de cuesta. Tevens wordt door 
de provincie aan het Vlaams Gewest gevraagd om na de uitvoering van de planningsprocessen de 
clichering van de gewestplannen in Oost-Vlaanderen op te heffen. Indien een afsschaffing van de 
clichering voor Oost-Vlaanderen niet mogelijk is, zullen aparte RUP's voor uitsluitingsgebieden 
opgemaakt worden.  
 
De gemeente Kaprijke geeft enkel een mondeling advies. Er wordt aangegeven dat men de timing wat 
te kort achtte omdat men zich heeft willen informeren op de infovergadering in Maldegem van 22 mei. 
In 2008 heeft de gemeenteraad van Kaprijke de streekvisie van het Meetjesland goedgekeurd waarin 
is aangegeven dat de inplanting van windturbines in het gebied tussen Eeklo en het havengebied is 
uitgesloten. Kaprijke is dan ook van mening dat een advies dat afwijkt van deze visie enkel kan mits 
raadpleging van de gemeenteraad. Men vraagt zich ook af wat de verhouding is tussen het MER en 
de RUP-procedure. Wordt er gebruik gemaakt van het generieke of het integratiespoor? De gemeente 
wil namelijk kennis nemen van de resultaten van het openbaar onderzoek en ingediende bezwaren 
alvorens een standpunt in te nemen. Kaprijke wil dan ook nieuw overleg als de resultaten van het 
MER en openbaar onderzoek gekend zijn. Dit kan door middel van een tweede plenaire vergadering 
of door middel van een bilateraal overleg. 
 
De provincie geeft aan dat het RUP reeds een gans voortraject kent met vergaderingen en 
overlegmomenten zowel in het kader van het Addendum PRS als in het kader van de verfijning van de 
zoekzone Eeklo-Maldegem. Nog in februari werd de volledige stand van zaken op een bilateraal 
overleg met de gemeente besproken. Het is anderzijds noodzakelijk dat het planproces vooruit gaat, 
o.m. omwille van de clichering: de kans is reëel dat nieuwe vergunningsaanvragen het plan zouden 
achterhalen.  
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Juridisch gezien wordt gebruik gemaakt van het generieke spoor, waarbij de 'plusprocedure' gevolgd 
wordt: methodiek en resultaten liggen gelijktijdig ter inzage. De planMER zit nu in de fase van 
consultatie: het is geen vraag of men akkoord gaat met het plan of niet, maar eerder of het onderzoek 
naar de milieu-impact goed gevoerd is of niet. Er kan worden aangegeven of het onderzoek volledig 
is, of bepaalde effecten nog bijkomend dienen worden onderzocht….  Doordat ook de resultaten ter 
inzage liggen kan onmiddelllijk getoetst worden of de planMER het juiste detailleringsniveau heeft 
en/of bijkomende onderzoeken nodig zijn. Op basis van de adviezen in de consultatieronde zullen een 
richtlijnen voor het MER worden opgesteld (vergadering voorzien op 13 augustus 2013). Het volledig 
goedgekeurde Plan-MER en diens milderende maatregelen dienen bij het dossier van het RUP 
worden opgenomen tegen het moment van de voorlopige vaststelling van het RUP in de 
Provincieraad.  
 
Kaprijke stelt nog de vraag waarom er geen infovergadering in Kaprijke is gehouden met betrekking 
tot de visie. 
 
De provincie geeft aan dat de infomomenten in Maldegem en Eeklo niet enkel voor de bevolking van 
deze gemeenten waren bedoeld. Dit is ook zo gecommuniceerd en inwoners van Kaprijke waren dan 
ook aanwezig op deze infomomenten. 
 
Maldegem geeft een mondeling voorwaardelijk gunstig advies. Als voorwaarden wordt gevraagd om 
rekening te houden met de geluidshinder die de gemeentelijke milieudienst reeds bij bestaande 
turbines heeft vastgesteld. Bovendien vraagt Maldegem om de uitsluitingszone uit te breiden tot het 
volledige grondgebied. 
 
De provincie benadrukt dat de impact van geluid een belangrijk aandachtspunt vormt. Wat betreft de 
handhaving van de milieunormen zullen de meldingen worden medegedeeld aan de bevoegde 
diensten van het Vlaams Gewest. De provincie voorziet bovendien in de oprichting van een meldpunt 
dat de meldingen van hinder zal coördineren. 
 
Maldegem vraagt om het gewestelijk RUP betreffende windenergie mee op te nemen en aan te 
passen naar het provinciaal plan met inbegrip van het flankerend beleid.  
 
Het departement Ruimte Vlaanderen geeft aan dat niet alle voorschriften even juridisch afdwingbaar 
zijn. Het departement vraagt de nodige flexibiliteit zodat de vergunningverlener (de gewestelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar) de vergunningsaanvragen meer kan beoordelen naar de resultaten 
van de milieunota’s of project-MER’s. 
 
2. Grafisch plan 
 
Het departement Onroerend Erfgoed geeft een voorwaardelijk gunstig advies. Hierbij wordt gesteld 
dat de zone ten oosten van de Peperstraat minder infrastructurele aanknopingspunten omvat. Het 
Departement geeft er de voorkeur aan dat deze landschappelijk meer kritische zone slechts in een 
tweede fase zou kunnen aangesneden worden. Deze aansnijding zou kunnen worden bepaald door 
doelstelling naar realisatie van percentages aan hernieuwbare energie. In de overige zone is er geen 
probleem omtrent de opstelling in twee lijnen. 
 
De provincie geeft aan dat een fasering veeleer louter theoretisch zal zijn en in de praktijk bijna niet 
werkbaar. Het is onrealistisch te verwachten dat er een periode van bv. 10 jaar zijn tussen de invulling 
van twee fases. 
 
De gemeente Maldegem vraagt om de waardevolle te vrijwaren gebieden in de toelichtingsnota te 
vermelden. Tevens wordt gevraagd naar de mogelijke interferentie met de voorschriften in de 
provinciale RUP’s voor regionale bedrijventerreinen. 
 
Het bepalen van de grenzen voor uitsluitingszones zijn moeilijk vast te stellen. Het gebruik van bijv. 
administratieve grenzen is geen gedegen onderbouwing van een grens. Hiertoe is beslist om 
éénduidige grenzen vast te stellen op basis van de visuele impact (afstand van 5 km). Zodoende 
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wenst de provincie het planproces zo min mogelijk te hypothekeren. De grens van de uitsluitingszone 
wordt aldus bepaald op de juridisch meest zekere oplossing. Indien de clichering blijft bestaan zullen 
nieuwe uitsluitingszones door middel van RUP’s worden afgebakend. Bovendien zal het huidig 
planproces extra motivering bieden aan het vergunningsniveau om ongewenste inplantingen te 
vermijden. Wat betreft de interferentie met de voorschriften, wordt gesteld dat in het RUP een lijst 
worden opgenomen van de op te heffen voorschriften, dit is tevens aangegeven in de 
stedenbouwkundige voorschriften horende bij het RUP.  
 
AWV geeft aan dat er een streefbeeld voor de inrichting van de E34 is opgesteld en vraagt dat het 
RUP hier rekening mee houdt. De gangbare afstand ten opzichte van de E34 is 100 m, soms worden 
uitzonderingen toegelaten tot min. 30 m. 
 
Kaprijke vraagt de concentratiezone in te perken ten aanzien van de kern van Kaprijke. Het plan heeft 
immers belangrijke consequenties naar impact van geluid en slagschaduw tot de kern zoals reeds 
aangegeven in het Plan-MER. Een andere oplossing kan worden geboden door een fasering zoals 
voorheen aangegeven. De gemeente vraagt zich bovendien af of de mogelijke hinder op deze locatie 
wel opweegt ten opzichte van het voorzien van misschien 2-3 bijkomende turbines. Het departement 
Ruimte Vlaanderen stelt in de procedure van het MER eenzelfde opmerking met betrekking de 
verhouding rendabiliteit en impact tot bv. het gehucht Bulskamp. 
 
De provincie verduidelijkt dat het Plan-MER uitgaat van het technisch maximaal scenario en eigenlijk 
de worst-case vormt. Hierbij worden op bepaalde plaatsen inderdaad een overschrijding van de 
normen vastgesteld. Binnen het kader van de MER zal hierover verder bijkomend onderzoek gevoerd 
worden naar impact van milderende maatregelen. Indien de zone ten zuiden van de kern van Kaprijke 
effectief niet realiseerbaar blijkt, zal het RUP in die zin worden aangepast. In de toelichtingsnota zal 
een onderzoek van de rendabiliteit worden voorzien. 
 
Kaprijke geeft een lijst mee van lopende initiatieven die mogelijks strijdig zijn met het RUP. Dit omvat 
de bepaling in het GRS Kaprijke omtrent het vrijwaren van de zichtrelatie tussen de E34 en het kamp 
van de Waai; het plan voor een lokaal bedrijventerrein aan de Vaartstraat, de invulling van het WUG 
aan de Zuidstraat en de plannen voor het op- en afrittencomplex aan de E34. 
 
De provincie vraagt aan Kaprijke om dit zeker mede te delen in het kader van de consultatieronde van 
het plan-MER. 
 
3. Stedenbouwkundige voorschriften 
 
VWEA: is de vraag van min. 5 turbines per project niet strijdig met de doelstellingen tot een 
energetisch meest efficiënte invulling van de zone te komen. In bepaalde gevallen kunnen vier 
turbines immers een grotere efficiëntie bekomen dan 5. 
 
De provincie geeft aan dat de bepaling erop gericht is om meer een projectbenadering van de zone te 
bekomen met grotere aanvragen in plaats van een opsplitsing in diverse kleine aanvragen van één of 
twee turbines. Het voorschrift zal in die zin verder verduidelijkt worden. 
 
Het departement Ruimte Vlaanderen heeft opmerkingen met betrekking tot de detaillering in het 
voorschrift, zoals de aanduiding van een indicatieve lijn, hoeken voor de inplanting van 
opeenvolgende turbines, het nastreven van een eenvormig voorkomen, ….. Het is niet altijd even 
duidelijk wat de meerwaarde van deze gedetailleerde voorschriften is en kan leiden tot een onnodige 
complexiteit. Het departement Ruimte suggereert om de inschatting van de 'lijn' onderdeel te houden 
van de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening in de vergunningsaanvragen. 
 
De provincie geeft aan dat de aanduiding van de lijn erop gericht is om tot een evenwichtige oplossing 
te komen tussen het bekomen van een eenduidige lijn en flexibiliteit bij de inplanting. 
 
Het departement Onroerend Erfgoed vindt de vermelding van alle werken en handelingen in functie 
van het winnen van windenergie te ruim. Er wordt gevraagd om minstens toelichtend te specifiëren 
wat hieronder wordt begrepen. Tevens wordt voor de neveninfrastructuur gevraagd om de principes 
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van bundeling ook hier toe te passen. Het departement acht ook een max. norm van hoogte voor de 
windturbines gewenst. 
 
De provincie geeft aan dat toelichtend een niet-limitatieve lijst van de werken en handelingen kan 
worden opgenomen. De principes van bundeling voor ondersteunende infrastructuur zijn in het 
voorschrift opgenomen en vormen mee onderdeel van de beoordeling van een vergunningsaanvraag. 
Wat betreft de hoogte is het moeilijk een eenduidige maat te bepalen. De gangbare norm is deze die 
wordt opgelegd vanuit Belgocontrol en defensie (150 m tiphoogte). Er is echter bereidheid om deze op 
te trekken indien er een planmatige benadering is. De impact van de hoogte op de energetische 
rendabiliteit is der mate dat het niet aangewezen is om vandaag een max. maat op te nemen. 
 
De VWEA, departement Ruimte Vlaanderen en in het advies van LNE worden bedenkingen gemaakt 
naar de mogelijkheid tot het koppelen van landschappelijke elementen aan de vergunningen. Het is 
namelijk juridisch niet altijd haalbaar om deze maatregelen af te dwingen of uit te voeren op percelen 
in andermans eigendom. Het departement Ruimte vraagt zich bovendien af wat de 
vergunningsverlener als voorwaarden moet opnemen en wie de voorwaarden zal formuleren. Hierbij 
moet rekening gehouden worden dat het enkel ruimtelijke voorwaarden kunnen zijn. Maldegem 
benadrukt de noodzaak aan een maatschappelijk draagvlak voor de landschappelijke maatregelen wil 
men deze uitgevoerd zien. Hierbij wordt verwezen naar de selectie van het HAG. Het departement 
Ruimte benadrukt dat de koppeling van de landschappelijke maatregelen aan de stedenbouwkundige 
vergunningen deze laatste sterk aanvechtbaar maken. 
 
De provincie onderschrijft dat er een spanningsveld is tussen enerzijds de landschappelijke maat-
regelen in het RUP verordenend opnemen en anderzijds te verwijzen naar een landschapfonds dat de 
aanplantingen zal realiseren (flankerende maatregel). Het verordenend opnemen van maatregelen is 
niet evident: het is moeilijk in deze fase aanplantingen te voorzien (wanneer je nog geen zekerheid 
hebt over de exacte locaties van de turbines); anderzijds zullen aanplantingen moeten gebeuren op 
gronden van 'derden', niet in eigendom en ook niet onder contract… Misschien kan in de voorschriften 
verwezen worden naar de 'flankerende maatreglen' van het landschapsfonds. Dit fonds wordt niet 
louter gericht tot het verwerven van de middelen maar zal ook instaan naar realisatie van de 
landschappelijke maatregelen. Hierbij zal gewerkt worden op basis van vrijwilligheid en niet louter een 
realisatie in landbouwgebieden worden beoogd maar ook op private woonkavels, … Bij inplantingen 
op landbouwgronden zal er voorzien worden in marktconforme compensatie. De provincie zal dit 
juridisch verder onderzoeken. 
 
Elia benadrukt dat ook voor de landschappelijke aanplantingen van groen er veiligheidsafstanden tot 
de hoogspanningslijnen van toepassing zijn. 
 
Het departement Ruimte Vlaanderen heeft vragen naar de meerwaarde van het vaststellen van een 
open infrastructuurlandschap. Gezien de verdere planopties naar bijkomende infrastructuren lijkt het 
strijdig om dit als open te beschrijven. 
 
De provincie benadrukt dat de nadruk op het landschappelijk aspect ligt waarbij landschappelijke 
ingrepen van groenaanplantingen in deze zone beperkt worden gehouden. 
 
De gemeente Kaprijke geeft aan dat de vooropgestelde landschappelijke maatregelen reeds 
toegelaten zijn in het plangebied en trekt het nut in twijfel. Het departement Onroerend Erfgoed geeft 
aan dat blokbossen in het gebied historisch vreemd zijn en best kunnen worden weggelaten. 
 
De provincie benadrukt dat de vooropgestelde principes van landschappelijke ingrepen sturend zijn. 
Het voorzien van boselementen kan helpen bij het wildbeheer en wordt bovendien in Eeklo ook in het 
GRS opgenomen. De gemeente Eeklo heeft al de aanplant van blokbossen opgestart en deze onder 
meer voorzien in het gemeentelijk RUP De Waai. 
 
Het departement Onroerend Erfgoed geeft aan dat in dit geval de bossen best als bossen voor kort 
omloophout worden voorzien. Dit zal toelichtend in de voorschriften worden opgenomen. 
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Eeklo vraagt wat er zal gebeuren met de bestaande windturbines buiten de concentratiezone. De 
turbine aan de Zandvleuge wenst de gemeente te herlokaliseren naar de lijnopstelling, doch de 
overige drie aan de bedrijvenzone zou het College wensen te behouden. Hierbij wordt tevens 
gewezen op de historiek naar de inplanting van windenergie in de regio. 
 
De provincie verduidelijkt dat deze windturbines na het RUP als zonevreemde constructies zijn te 
aanzien. Naar gelang de wijze de stedenbouwkundige aanvraag is geformuleerd zal herbouw van 
identieke windturbines toegelaten zijn. Het voorzien van een uitzondering voor de drie turbines aan de 
bedrijvenzone zou het verhaal van het RUP ondermijnen. Bovendien zijn deze energetisch niet zo 
nodig in het energieverhaal van het RUP.  
 
De VWEA vraagt zich af waarom de uitsluitingszone 5 km dient te bedragen. Deze is niet overal 
landschappelijk vereist. De VWEA vraagt dan ook een verdere verfijning en een bijsturing naar 2 km 
zoals ook in de besluiten in de Provincieraad is aangegeven. 
 
Het departement Ruimte Vlaanderen vraagt om de definitie van groot- en middenschalige 
windturbines in het verordenend gedeelte op te nemen. 
 
4. Conclusie 
 
Volgende zaken dienen verder worden onderzocht en onderbouwd: 

- De interferentie tussen het PRUP en de Gewestelijke RUP’s. Hiertoe wordt een afzonderlijk 
overleg gehouden met het departement Ruimte Vlaanderen. 

- De juridische afdwingbaarheid en mogelijkheid tot realisatie van de flankerende 
landschappelijke ingrepen. 

 
Op basis van de overige opmerkingen en de resultaten van het Plan-MER kan het RUP verder worden 
aangepast in functie van een voorlopige vaststelling in de Provincieraad.  
 
Gent, 4 juni 2013 
 



Reacties op verslag van de plenaire vergadering van het  
RUP Windenergie zone Eeklo-Maldegem dd. 28 mei 2013 

 
Dit overzicht maakt integraal deel uit van het verslag 

 dat werd verstuurd op 3 juli 2013.  
 
 
Gemeente Sluis  
Er volgt nog een advies van de gemeente Sluis, maar dat advies is op dit moment nog niet 
binnen. In het kader van de terinzagelegging van de planMER kan dit tot en met 15 juli 2013.  
 
Onroerend Erfgoed 
In het verslag is er steeds sprake van het departement onroerend erfgoed; men vraagt dit 
aan te passen naar agentschap onroerend erfgoed.  
 
Gent, 4 juli 2013 





































































Geachte 
 
In antwoord op uw brief van 25 april 2013 met uitnodiging voor de plenaire vergadering  van 
het  PRUP ‘Concentratiezone voor windturbines (WTB) Maldegem-Eeklo’ op dinsdag 28 mei 
om 9u30 in vergaderzaal 5 van het Huis van de Economie, Seminariestraat 2 te Gent, 
deel ik u mee dat het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV – afdeling Bovenschelde 
(W&Z) zich wenst te verontschuldigen en de hierna volgende opmerkingen inbrengt. Dit 
advies geldt eveneens als antwoord op de adviesvraag in uw brief van 30 april m.b.t. de 
bekendmaking en terinzagelegging van de volledig verklaarde gebundelde 
kennisgeving/ontwerp MER. 
 
Voor W&Z relevante delen van het plan (samenvatting) 
 
De perimeter van het PRUP omvat het Afleidingskanaal van de Leie tussen Oostwinkel 
(Zomergem) en de grens met West-Vlaanderen, alsook het Leopoldkanaal vanaf afwaarts 
Zonnebrug te Sint-Laureins. Het grootste deel van het plangebied betreft ‘uitsluitingszone 
voor WTB (overdruk)’, horizontaal rood gearceerd op het grafisch plan. Art.3 van de 
stedenbouwkundige voorschriften bepaalt dat in deze zone geen WTB met een masthoogte 
>15m zijn toegelaten, maar wel o.a. de aanleg van toegangswegen, stroomcabines, 
nutsleidingen i.f.v. de WTB voorzien in artikel 1. W&Z veronderstelt dat deze overdruk voor 
de zone langs het Leopoldkanaal als enig gevolg heeft dat daar geen WTB zijn toegelaten. 
 
De ‘Zone voor grootschalige windturbines (overdruk)’ (art.1- schuin blauw gearceerd) 
daarentegen betekent een concentratiezone voor maximaal 43 bijkomende (reeds vergunde), 
lijnvormig opgestelde, WTB met minimum 80m masthoogte en minimum 5 WTB per 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag (m.u.v. opvullen hiaten tussen 21 reeds vergunde 
WTB). Daarbij mag maximaal 15° afgeweken worden van de indicatieve blauwe lijn die op het 
grafisch plan is aangeduid. Er dient maximaal gebruik gemaakt te worden van bestaande 
wegenis, ondersteunende infrastructuur komt bij voorkeur aansluitend op de 
perceelsgrenzen en permanente werfzones moeten worden aangelegd in waterdoorlatende 
materialen. 
 
De concentratiezones situeren zich over een afstand van 12 km langs beide zijden van de 
Expressweg N49/E34 en zijn 300m breed met in het midden de indicatieve inplantingslijn. 
Op volgende trajecten kruisen deze zones het Afleidingskanaal van de Leie 
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(gewestplanbestemming waterweg, aan te leggen waterweg, reservatiedienstbaarheidszone 
voor verbreding van het kanaal en groengebied): 
  
! Een traject van ongeveer 500m aan de westkant van de noordelijke zone, inclusief 

W&Z-percelen Maldegem 1ste afd. sectie A nr 716D en sectie B nrs 400D en 810R 
! Een traject van ongeveer 1.400m van de noordelijke zone, tussen W&Z-percelen 

Maldegem afd. 1 sectie B nr 851/07 (Linkeroever) en Sint-Laureins afd. 1 sectie D nr 
902F op rechteroever t.h.v. de brug over de N49. 

! Een traject van ongeveer 375m van de zuidelijke zone t.h.v. ‘Vaartkant’ (Eeklo 1ste

afd. sectie L op rechteroever en Maldegem 5de afd. sectie A op linkeroever). 
 

 
 
800m rond beide bovengenoemde concentratiezones is een ‘visuele intrusiezone (overdruk)’ 
afgebakend (art. 2 schuin groen gearceerd) voor landschappelijke integratie van WTB’s via 
dreven, houtkanten en blokbossen. Doordat op dit moment nog niet geweten is waar deze 
elementen zullen gerealiseerd worden, kan de locatie nog niet verordenend worden 
vastgelegd. De beoordeling door W&Z zal gebeuren n.a.v. de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag (indien binnen reservatiedienstbaarheidszone langs kanaal en/of 
indien W&Z bevoegd is voor watertoets). 
 
De onderliggende gewestplanbestemmingen (onder bovengenoemde ‘opdruk’) worden door 
het huidige PRUP niet gewijzigd. 
 
Algemene beoordelingscriteria voor WTB’s langs het Afleidingskanaal van de Leie 
 
Het huidige PRUP bepaalt potentiële inplantingsplaatsen voor WTB’s. In deze fase van de 
planvorming is het nog niet mogelijk concrete inplantingsplaatsen te beoordelen en kunnen 
we enkel verwijzen naar volgende algemene beoordelingscriteria van W&Z bij advisering van 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen voor WTB’s: 
 
Impact van de windturbines op de waterweg 
 
! Grote metalen constructies, zoals windturbines, kunnen storingen geven op de 

radarbeelden van schepen (indien de verbreding van Seine – Schelde West (SSW) wordt 
gerealiseerd). Deze storingen, valse echo’s, kunnen dan radarblinde gebieden 
veroorzaken die de veiligheid van het binnenvaartverkeer in het gedrang brengen. W&Z 
vraagt bijgevolg een afstand te respecteren van minstens 50m ten opzichte van de 



rand van de vaarweg of de rand van de reservatiestrook om deze hinder en storingen 
op radar- en communicatieapparatuur te voorkomen. Binnen de 50 meter van de rand 
van de vaarweg (of reservatiezone voor verbreding van het kanaal) is plaatsing slechts 
toegestaan indien uit aanvullend onderzoek blijkt dat er geen kans is op hinder. De 
minimale afstand tot de vaarwegbegrenzing moet tenminste de helft van de 
rotordiameter zijn.  Indien men toelating krijgt om met de wieken over domein van W&Z 
te draaien dan dient dit geregeld te worden met een concessie.  
Een uitgebreide radarstudie werd in het verleden door W&Z opgelegd bij 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, zeker bij stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen voor windturbines die op minder dan 50m van de waterweg of de 
reservatiestrook worden geplaatst en het is al voorgevallen dat een dergelijke plaatsing 
op kortere afstand mogelijk bleek te zijn.  

! De verhouding masthoogte/rotordiameter dient evenwichtig te zijn;  
! Enkel de relatief langzaam draaiende driewiekers zijn aanvaardbaar voor W&Z;  
! Als waterbeheerder hebben we ook aandacht voor de inpassing van de 

waterinfrastructuur in de ruimte én voor het vrijwaren van het landschap langs de 
waterwegen. Windturbines zijn grootschalige constructies die een negatieve impact op 
het landschap kunnen veroorzaken indien ze niet op een doordachte wijze in de ruimte 
worden ingeplant. Landschappelijk en ruimtelijk kwetsbare gebieden (VEN/IVON, 
habitatrichtlijngebied, natuurreservaten,...) zijn niet verenigbaar 
met windturbines. Daarnaast dient men te werken met kleur om de turbines optimaal 
landschappelijk te kaderen (bv. vertrekkend van groene kleur (landschapskleur) vanaf de 
sokkel tot 6-7m opwaarts). Er dient ook aandacht besteed te worden aan de vormgeving 
en plaatsing van de transfo- en bedieningsgebouwen, de verbinding met de 
hoogspanningscabine;  

! Indien het om een groep van windturbines gaat, is W&Z van mening dat clustering van 
turbines en een lineaire inplanting langsheen een lijnvormig element of infrastructuur 
(bv. kanaal) aangewezen is (als versterkend ruimtelijk element). Bovendien dient men een 
gelijke hoogte en gelijk type van windturbines na te streven. Een mengeling van 
verschillende types en hoogtes op één locatie of locaties in elkaars nabijheid kan vaak 
storend zijn. Een visueel samenhangend totaalbeeld is aangewezen. In deze optiek 
wensen we erop te wijzen dat ook afstemming met andere bedrijven die aanvragen in de 
regio hebben ingediend of dit in de nabije toekomst plannen noodzakelijk is;  

! Windturbines mogen niet in de onmiddellijke nabijheid van overnachtingsplaatsen, 
wachtplaatsen voor schepen met gevaarlijke stoffen en kunstwerken geplaatst worden. 
Hiervoor geldt een minimum afstand van 50m;  

! De wieken mogen niet boven een gebouw draaien.  Afhankelijk van de lengte van de 
wieken kan bepaald worden welke afstand tot een eventueel gebouw gerespecteerd dient 
te worden of op welke afstand eventueel later te bouwen constructies zullen moeten 
geplaatst worden;  

! De wieken mogen niet boven de openbare weg (inclusief jaagpad) draaien;  
!  De pyloon is op minstens 250m van elke woning ingeplant;  
! Er mogen zich geen gebouwen van meer dan 15m hoogte op minder dan 250m van de 

inplantingsplaats bevinden.  
! Er dient vermeden te worden dat in geval van calamiteit de turbine op bvb. opslagtanks 

terecht zou kunnen komen.  
! De mogelijke watergebondenheid van het terrein mag niet gehypothekeerd worden 

(ingeval van industrieterreinen). Windturbines zijn bijvoorbeeld niet verenigbaar met de 
activiteiten van een containerterminal. Containers zouden immers schade kunnen lijden 
door bvb. afvallend ijs van de wieken in de winter.  

 
Overstromingsregime 
! De eventuele inname van ruimte in overstromingsgebied dient te worden gecompenseerd 

in niet-overstromingsgevoelig gebied op of in de nabijheid van het perceel. Om deze 
inname te berekenen, dient W&Z te beschikken over het maaiveldpeil van het 
projectgebied.  
 

Waterkwaliteit 
! Het van de constructies afstromend hemelwater mag niet worden verontreinigd.  



 
Afstromings- en infiltratieregime van het hemelwater 

! Verhardingen dienen zoveel mogelijk te worden uitgevoerd in waterdoorlatende 
materialen  

! Nieuwe lozingen op het Afleidingskanaal van de Leie zijn niet toegestaan.  
! Er moet voldaan worden aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 

hemelwater, wat inhoudt dat het hemelwater dat op constructies of 
waterondoorlatende verharding (fundering, cabines, betonverharding,..) terechtkomt, 
ofwel geïnfiltreerd ofwel gebufferd wordt. Dit kan bijvoorbeeld door het voorzien van 
een drainagekoffer rond de fundering.  

 
Grondwaterstroming  

! Afhankelijk van de omvang van de ondergrondse constructies dient bij inplanting van 
WTB’s in grondwaterstromingsgevoelig gebied type 1 en 2 advies te worden gevraagd 
aan de bevoegde instantie ter zake, met name VMM, afdeling Operationeel 
Waterbeheer, Dienst Grondwater. Hier betreft het een gebied type 1 (zeer gevoelig 
voor grondwaterstroming). Indien de fundering dieper dan 3m of langer dan 50m zou 
zijn, dient advies aan de VMM te worden gevraagd tijdens de procedure van de 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.  

 
 
Tekstuele opmerkingen 

! W&Z is verheugd vast te stellen dat op p 58-60 in de toelichtingsnota (punt 7.2) en 
o.a. op p. 72-77  in het plan-MER aandacht gaat naar de watertoets en verwijst naar 
bovengenoemde criteria voor beoordeling van concrete vergunningsaanvragen.  
Zo wordt In punt 7.2.2 gesteld dat 5 WTB in effectief overstromingsgevoelig gebied 
(1.570m²) kunnen liggen. Hierbij, en ook m.b.t. de bijbehorende toegangswegen en 
andere infrastructuur, geldt dat de ingenomen ruimte voor overstromingswater moet 
worden gecompenseerd op eigen terrein en dat overstromingsveilig moet worden 
gebouwd. 

! Doorheen de tekst is sprake van het ‘Schipdonkkanaal’. W&Z wijst er op dat de 
officiële naam ‘Afleidingskanaal van de Leie’ is. Op zijn minst op p.38 van de 
toelichtingsnota, bij de opsomming van de betrokken waterwegen, dient dit te 
worden geduid.  

! Op p.41 (4.1.1.2) wordt terecht vermeld dat de selectie van het Afleidingskanaal van 
de Leie als alternatieve hoofdwaterloop voor de ontsluiting van de havens van 
Zeebrugge en Oostende is aangeduid in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 

Ook verzoek ik u ons een kennisgeving van de beslissing te bezorgen en ook in het verdere 
proces te betrekken.  

Hoogachtend 
 
 
 
 
 
Ir. Agnes Peil 
afdelingshoofd 
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Adviesnota van de Vlaamse Windenergie Associa!e: 

PRUP zone Eeklo-Maldegem en PRUP zone E"# met bijbehorende 

stedenbouwkundige voorschri$en in het kader van het planproces 

Energielandschap Oost-Vlaanderen 

 

In het algemeen staat VWEA positief ten opzichte van de inspanningen van de provincie Oost-

Vlaanderen om windenergie op haar grondgebied verder te ontwikkelen en te faciliteren. VWEA is 

er van overtuigd dat een samenwerking tussen de sector, de overheid en de burgers kan bijdragen 

tot het gunstig ontwikkelen van windenergie in Vlaanderen. VWEA wil graag benadrukken dat de 

sector in het verleden steeds op zoek is gegaan naar de goede locaties voor windenergieprojecten 

en systemen heeft opgesteld rond communicatie en participatie om het draagvlak bij 

windprojecten te vergroten. Deze positieve resultaten kunnen worden afgeleid door de groei van 

windenergie in 2011 en 2012. VWEA hoopt dan ook dat het planproces van het Energielandschap 

Oost-Vlaanderen zal bijdragen tot een verdere ontwikkeling van deze duurzame 

energietechnologie in de komende jaren.  

 

1. Situering van de adviesvraag 

Deze adviesnota van VWEA kadert binnen het planproces van Oost-Vlaanderen, waarbij de provincie 

tracht om met een planmatige aanpak windenergie op haar grondgebied te ontwikkelen. Sinds het 

addendum van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (Provinciaal Beleidskader Windturbines, 

2009) is er een duidelijk kader geschetst waar windturbineparken gewenst zijn. Het Energielandschap 

Oost-Vlaanderen is sinds september 2011 de potentiële locaties voor wind verder planmatig aan het 

uitwerken. De prioriteit werd gelegd bij de zone Maldegem-Eeklo en de zone E40, waar toen al veel 

windturbineprojecten werden aangevraagd. 
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Het onderstaande advies van VWEA heeft betrekking op de voorliggende provinciale ruimtelijke 

uitvoeringsplannen (PRUP’s) voor verschillende concentratiegebieden voor grootschalige 

windturbines met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften en grafische plannen. In de 

PRUP’s zijn drie zones met specifieke voorschriften opgenomen:  

- Artikel 1. Zone voor grootschalige windturbines (overdruk): de aanleg, het functioneren en 

de aanpassing van de infrastructuren voor het optimaal winnen van windenergie; 

- Artikel 2. Visuele intrusiezone (overdruk): landschappelijke integratie van windturbines; 

- Artikel 3. Uitsluitingszone voor windturbines (overdruk): midden- en grootschalige wind-

turbines zijn niet toegelaten. 

Naast de voorliggende RPUP’s wil VWEA in deze nota ook graag haar advies geven over het 

winddossier dat vooraf is gegaan aan deze twee uitvoeringsplannen. Het betreft o.a. de 

landschapsstudies, de projectmatige realisatie, het model voor herverdeling van lusten en lasten en 

de hernieuwbare energiescan (onderzoek naar de potenties voor hernieuwbare energie, tegen 2020). 

 

2. Advies over PRUP’s 

Zorg voor optimale ontwikkeling in het concentratiegebied 

Oost-Vlaanderen selecteerde enkele zones voor grootschalige windenergie: Gentse Kanaalzone, 

Waaslandhaven, E17-netwerk, Eeklo-Maldegem, E40 van Aalter tot Aalst en kleinstedelijke gebieden 

en economische knooppunten. Het doel van de provincie is om deze concentratiezones optimaal te 

ontwikkelen. Bij een optimale invulling voor een windpark zou in eerste instantie gekeken moeten 

worden naar het windpotentieel (windrijke locaties en onderlinge afstand van windturbines) en ten 

tweede naar de milieutechnische aspecten (geluid, slagschaduw, etc.). Hiermee kan het energetisch 

potentieel van een site worden onderzocht. Het planproces in Oost-Vlaanderen vertrekt vanuit een 

ander belangrijk aspect: de ruimtelijke component. Er wordt onderzocht wat de maximale invulling is 

van het gebied (ruimtelijk) en de landschappelijke, visuele impact daarvan. Door deze aanpak – eerst 

een ruimtelijke en landschappelijke benadering van windenergieparken – wordt niet altijd de juiste 

afweging gemaakt om tot een optimale invulling te komen van het concentratiegebied. 

De sector onderschrijft de doelstelling om een concentratiegebied optimaal in te vullen, maar ze pleit 

voor een integrale benadering van windtechnische, milieutechnische componenten en ruimtelijke 

componenten. 

De inrichtingsvoorschriften bij artikel 1 (zone voor grootschalige windturbines, overdruk) van de 

PRUP’s zijn volgens VWEA niet altijd in overeenstemming met het vooropgestelde doel van optimale 

ontwikkeling. Wanneer men stelt dat: “Bij iedere vergunningsaanvraag dient te worden aangetoond 

dat met de vergunningsaanvraag een cluster wordt gerealiseerd van minimaal 5 grootschalige 

windturbines, die gezamenlijk minimaal 11MW aan hernieuwbare windenergie opwekt”, dan wordt 



c 

 

 

Koningsstraat 35, 1000 Brussel – T 02 218 87 47 - E info@vwea.be – W www.vwea.be 

 

hierbij geen rekening gehouden dat in sommige gevallen meer groene energie kan opgewekt worden 

met minder windturbines (bv. 4 windturbines van 3.2 MW). Een cluster van 5 WT’s op een beperkt 

oppervlak kan in sommige gevallen zorgen voor te hoge geluids- en slagschaduwhinder, waardoor de 

milieuvoorwaarden voor geluid en slagschaduw in normale bedrijfsvoering of beperkte terugregeling 

niet meer kunnen gehaald worden. Het draagvlak voor het windproject wordt daardoor ondermijnd. 

 

VWEA merkt op dat de inrich!ngsvoorschri"en (ar kel 1) van de uitvoeringsplannen geen juiste 

eenheden gebruikt. Er zou moeten gestreefd worden om in iedere zone maximale energie op te 

wekken, uitgedrukt in MWh. Daarom stelt VWEA voor om in iedere cluster te streven naar een 

maximale energieopbrengst bij voorkeur met 5 windturbines. Uitzonderingen zouden moeten 

worden toegestaan indien:  

- er in de vergunningsaanvraag wordt aangetoond dat omwille van windtechnische en 

milieutechnische redenen 5 windturbines niet haalbaar zijn;  

- of als in de vergunningsaanvraag kan worden aangetoond dat er meer energieopbrengst 

wordt gerealiseerd met een kleiner aantal windturbines. 

Indien een vergunningsaanvraag deel uitmaakt van een groter windturbineproject, dient in functie 

van de maximale invulling de relatie tussen elke individuele aanvraag en het totale project bij elke 

vergunningsaanvraag verduidelijkt te worden. 

VWEA pleit er voor dat iedere zone afzonderlijk onderzocht wordt op maximale invulling, energe!sch 

poten!eel én rendabiliteit. Bij een op!male invulling van de projectzone moeten de rendabiliteit en 

de milieutechnische aspecten afgewogen worden ten opzichte van de ruimtelijke en landschappelijke 

aspecten.  

In het PRUP zone Maldegem-Eeklo wordt een mogelijke uitzondering voorzien bij de inplanting van 

de lijnvormige opstelling. Een afwijking van 20° zou mogelijk moeten zijn indien dit in de 

vergunningsaanvraag duidelijk wordt gemotiveerd.  

VWEA vraagt om enkele voorschriften bij artikel 1 beter te verduidelijken. Het betreft:  

- minimaal 11 MW hernieuwbare energie opwekt: het vermogen van een windturbine 

(uitgedrukt in MW) staat niet gelijk aan de geproduceerde elektriciteit per jaar (uitgedrukt in 

GWh). De totale productie van het windpark zou een betere parameter zijn; 

- voorkomen van windturbines: er kan gestreefd worden naar eenvormig voorkomen van 

turbines, maar het opleggen van een zelfde type windturbine is technisch niet mogelijk; 

- dubbele lijnopstelling: in de zone Maldegem-Eeklo is dit toegelaten in het 

concentratiegebied, maar slechts één lijn aan elke zijde van de autosnelweg. In zone E40 

wordt de voorkeur gegeven aan clusters (niet specifiek 2 rijen). In beide zones zouden de 

windturbines gefaseerd moeten kunnen ontwikkeld worden, in verschillende aanvragen. 
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Organiseer landschappelijke integratie op lokaal niveau 

In de ruimtelijke uitvoeringsplannen wordt een visuele intrusie zone van 800 meter voorzien rond de 

concentratiezones voor windturbines (artikel 2 van de stedenbouwkundige voorschriften). Het doel 

van de landschappelijke integratie bij windturbineprojecten is het inzetten van mitigerende 

maatregelen ten voordele van omliggende woningen en gebouwen. VWEA erkent dat de 

landschappelijke integratie van een windpark de leefomgeving in het algemeen ten goede komt, 

maar pleit echter voor mitigerende maatregelen die steeds rechtstreeks betrekking hebben op de 

effecten van het windpark. 

In de stedenbouwkundige voorschriften over landschappelijk ingrepen (artikel 1) wordt er vermeld 

dat iedere vergunningsaanvraag dient aan te geven welke landschappelijke maatregelen genomen 

zullen worden. Aangezien deze maatregelen op gronden zullen gebeuren waar de bedrijven in 

kwestie geen contracten hebben afgesloten – en dus geen recht van opstal hebben – kunnen deze 

maatregelen niet worden opgelegd aan derden. VWEA vindt het dan ook niet aangewezen om tijdens 

de vergunningsfase van een windpark aan te geven welke landschappelijke maatregelen genomen 

zullen worden. 

VWEA stelt voor om deze landschappelijke maatregelen uit te werken na de vergunningsaanvraag en 

in samenwerking met lokale besturen en/of verenigingen.  Het organiseren van deze maatregelen 

zou het best gebeuren op lokaal niveau.  

De landschappelijke inrichtingswerken in functie van het reduceren van de milieu-impact van 

grootschalige windturbines ten aanzien van woningen of andere gebouwen zou in iedere deelzone 

(dus ook voor de zone Maldegem – Eeklo) van toepassing mogen zijn.  VWEA pleit tevens om in de 

visuele intrusiezone geen nieuwe constructies te vergunnen die een mogelijks negatieve impact van 

windturbines kunnen ondervinden. 

 

Verfijn en verklein de uitsluitingszones 

In de voorliggende uitvoeringsplannen worden zones aangeduid die grootschalige 

windturbineparken uitsluiten (artikel 3). Het doel van deze zone is dubbel. Enerzijds wil men er voor 

waken dat windturbines geordend ingeplant worden en dat de landschappelijke structuren duidelijk 

zichtbaar blijven. Anderzijds wil men hiermee vermijden dat er visuele interferentie is tussen 

verschillende windprojecten binnen één gezichtsveld.  

Op basis van landschappelijk onderzoek in buitenlandse studies worden verschillende perimeters 

aangehaald. Kritische afstanden tussen windparken variëren en worden bepaald door het type 

landschap (vlak of heuvelachtig) en de landschappelijke entiteiten (gesloten of open, stedelijk of 

landelijk).  

Aangezien de zones in Oost-Vlaanderen gekenmerkt worden door veel stedelijke entiteiten en weinig 

grootschalige open landschappen (zoals bijvoorbeeld in Duitsland of Nederland) pleit VWEA om de 



c 

 

 

Koningsstraat 35, 1000 Brussel – T 02 218 87 47 - E info@vwea.be – W www.vwea.be 

 

uitsluitingszone per project te onderzoeken.  VWEA is dan ook van mening dat deze zones verder 

verfijnd en verkleind kunnen worden tot maximum 2 km, gelet op bovenstaande doelstellingen. 

Mochten er zich in deze uitsluitingszones bestaande en vergunde grootschalige windturbines 

bevinden dan pleit VWEA er voor dat deze behouden blijven – ook wanneer de milieuvergunningen 

zijn verlopen en er eventueel wordt overgegaan tot de bouw van nieuwe windturbines. 

 

3. Algemeen advies planproces 

Geef correcte informatie over windenergie 

VWEA is voor een gedragen ontwikkeling van windprojecten in Vlaanderen. Uit onderzoek is ook 

gebleken dat de aanvaarding van windparken in de nabije omgeving vergroot tijdens de uitbating van 

het park. Voor de uitbouw van het gebruik van windenergie, zeker op lange termijn, is het van belang 

dat er verder wordt gewerkt aan een algemeen draagvlak voor windenergie onder alle burgers en 

overheden. VWEA vindt dat dit niet enkel door burgerparticipatie kan bewerkstelligd worden, maar 

ook door juiste en correcte informatie over windenergie. Zowel de overheid, de media als de sector 

moeten hier blijvend aan werken. 

 

Zorg voor een gelijkmatige ontwikkeling op lange termijn 

Naast een gedragen ontwikkeling is het goed om te zorgen voor een gelijkmatige ontwikkeling. De 

windsector is namelijk sinds enkele jaren een belangrijke economische activiteit geworden in België 

en zorgt voor meer dan 6000 jobs in (Deloitte studie, 2012). Het zou ongewenst zijn dat door 

planprocessen vanuit de overheid de windsector niet gestaag kan ontwikkelen, ook op lange termijn. 

De windsector is een belangrijke markt, die verder zal blijven groeien. VWEA pleit daarom ook voor 

een proactief windbeleid die de groei van de sector niet in de weg staat.  

VWEA hoopt dan ook dat de verdere groei van de windenergiesector hand in hand zal gaan met de 

verdere groei van het reeds bestaande draagvlak voor windenergie bij de bevolking en overheden. 

 

Werk met bestaande participatiemodellen 

Het Energielandschap Oost-Vlaanderen stelt participatie voorop bij de ontwikkeling van 

concentratiegebieden voor grootschalige windparken. Ook de sector erkent dat vormen van 

participatie belangrijk zijn. Het kan een meerwaarde bieden voor het algemeen draagvlak van 

windenergie in Vlaanderen. In het verleden werden verschillende participatiemodellen opgericht en 

deze hebben reeds vele burgers in Vlaanderen laten participeren in windparken. VWEA vindt het 

belangrijk om de coöperatieve uitbating van windturbines te ondersteunen. Enkele voorbeelden van 

bestaande participatiemodellen in windenergie zijn:  
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- Aspiravi Samen cvba (www.aspiravi-samen.be) 

- Beauvent cvba (www.beauvent.be)  

- BronsGroen cvba-so ( www.bronsgroen.be)  

- Ecopower cvba (www.ecopower.be) 

- Electrabel Green Projects Flanders (= EGPF cvba)  

- Groenkracht cvba www.groenkracht.be)  

- Limburg wind cvba (www.limburgwind.be)  

- Storm cvba ( www.storm.be)  

- Wase Wind ( www.wasewind.be ) 

 

Houd windenergie betaalbaar  

Het Energielandschap Oost-Vlaanderen stelt voor dat iedere windturbine in de concentratiezones 

een bijdrage levert aan drie verschillende fondsen:  

- Landschapsfonds 

- Hernieuwbare energie en rationeel energieverbruiksfonds 

- Communicatiecampagne 

Het is volgens de sector onaanvaardbaar dat windenergie allerlei fondsen moet spijzen. Door het 

oprichten van fondsen kan mogelijks de prijs van groene stroom certificaten hoger worden. Dit is niet 

positief voor het draagvlak. Daarom pleit VWEA voor een correcte vergoeding van windprojecten 

waarbij bijkomende kostenposten vermeden moeten worden.  

Windenergie is vrijgesteld van belastingen omdat het bijdraagt aan maatschappelijke doelen. Een 

heffing leidt tot een hogere onrendabele top, dus een hogere bijdrage van verbruikers voor 

hernieuwbare energie. VWEA ijvert voor zoveel mogelijk hernieuwbare energie en windstroom aan 

een juiste kost en dus met een correct vergoeding per installatie.  

 

 Denk aan kleinschalige zones  voor windenergie 

Het plannen van grootschalige (wind)energielandschappen door de overheid kan helpen om de 

doelstellingen inzake hernieuwbare energie te bereiken, maar is volgens de sector niet voldoende.  In 

het verstedelijkt Vlaamse landschap met versnipperde bebouwing is het namelijk op veel plaatsen 

onmogelijk om grote windparken te realiseren (de gemiddelde grootte van een windpark in 

Vlaanderen bestaat uit 3,5 windturbines). VWEA is er van overtuigd dat kleinschalige windparken van 

1 tot 5 windturbines ook noodzakelijk zijn om de doelstellingen te bereiken. Deze kleinschalige 

windparken kunnen op wel overwogen en onderzochte locaties een grote bijdrage leveren aan de 

(lokale) energievraag. 
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In de HEscan van de provincie Oost-Vlaanderen wordt een windpotentieel van 300 windturbines naar 

voor geschoven, waaronder een 20 tal windturbines bij kleinstedelijke gebieden en economische 

knooppunten. VWEA vindt dat bij een realistische ontwikkeling van windenergie de komende jaren 

zeker deze kleinstedelijke gebieden en economische knooppunten niet verwaarloosd mogen worden 

en dat kleine zones voor windenergie ook in aanmerking moeten komen.  

 

Ondersteun minder eenvoudige gebieden voor windenergie 

Enkele deelgebieden van de zone E40 zijn momenteel nog niet ontwikkelbaar wegens de radar van 

Semmerzake en de beperkingen ten gevolge van het militair reservevliegveld te Ursel. De perimeter 

van deze radar zorgt er voor dat een groot deel van het windpotentieel in Oost-Vlaanderen 

gehypothekeerd wordt. Ook andere aspecten zoals netaansluiting en impact op avifauna (bv. in de 

havengebieden) maken de ontwikkeling van de concentratiegebieden niet altijd evident. 

VWEA vraagt daarom voor verdere ondersteuning in deze minder eenvoudige gebieden voor 

windenergie, o.a. door in overleg te treden met 

- Elia en Eandis voor netaansluiting; 

- Belgocontrol en Defensie voor luchtvaart; 

- ANB voor natuur(gebieden). 

VWEA vindt overigens dat het de taak is van de overheid om te zorgen voor de infrastructuur 

(netten, radarinstallaties luchtvaart, e.d. ) om wind- en andere hernieuwbare energieprojecten 

mogelijk te maken om haar eigen doelstellingen waar te maken. Het is een evidentie dat de overheid 

nu en in de toekomst hiervan werk zal maken. Ook verdere onderhandelingen met Defensie en 

Belgocontrol om zones beschikbaar te maken, zal nodig zijn om de doelstellingen te behalen inzake 

hernieuwbare energie.  

 

Behoud de mogelijkheid om windparken in landbouwgebied te vergunnen 

Bij de start van het planproces in Oost-Vlaanderen is aan de bedrijven in de sector meegedeeld dat 

het de opzet was om de concentratiezones optimaal te ontwikkelen. Hun medewerking berust op het 

feit dat dit niet gepaard zou gaan met het inperken van ontwikkelingsmogelijkheden in 

landbouwgebied. In alle overlegmomenten die hebben plaatsgevonden is er nooit gecommuniceerd 

over een mogelijke afschaffing van de clichering. VWEA betreurt daarom dat de provincie vragende 

partij is voor de afschaffing van deze clichering.  

VWEA is er van overtuigd dat de mogelijkheid om windturbines in landbouwgebied te vergunnen ook 

in de toekomst noodzakelijk zal zijn om de doelstellingen inzake hernieuwbare energie te bereiken.  

Draag zorg voor efficiënte en vlotte procedures 
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Het planproces van het Energielandschap Oost-Vlaanderen is in september 2011 van start gegaan. Na 

verschillende studies, vooronderzoeken en uitgebreide communicatie met diverse actoren, is de 

provincie nu over gegaan naar de officiële Plan-MER’s en opmaak van PRUP’s (na de Provincieraad 

van april 2013). Er wordt verwacht dat eind 2013 deze twee procedures afgerond zullen zijn, waarna 

de individuele projectontwikkelaars kunnen overgaan tot het indienen van de vergunningen (en/of 

de project-MER). Daarmee zijn de gewone vergunningsprocedures verlengd met ongeveer 2,5 jaar of 

meer. 

De duur van het volledig voortraject tot het uiteindelijk bouwen van een windpark is in Vlaanderen 

vaak erg lang, waarbij de vergunningsprocedure heel wat vertraging kan oplopen (beroepen, raad 

van State, …) 

VWEA vindt dat de provincie alles in het werk moet stellen om het planningsproces zo vlot mogelijk 

te laten verlopen en te bekijken hoe de huidige procedures van de verschillende ontwikkelaars 

daarin geïntegreerd kunnen worden. Een efficiënte en vlotte procedure zorgt voor duidelijkheid en 

vermindert de ontwikkelingskosten (en dus ook de kost van hernieuwbare energie in het algemeen). 

VWEA hoopt dan ook dat de procedures in de toekomst vlot zullen verlopen en dat de aangevraagde 

windparken binnen de PRUP kort daarna kunnen gebouwd worden. 

 

Evalueer het windpotentieel jaarlijks en vergelijk met het aantal gebouwde 

windturbines 

De conclusies uit de hernieuwbare energiescan werden positief onthaald door de sector. Als het 

geschatte windpotentieel van 300 windturbines daadwerkelijk zal gerealiseerd worden in de 

komende zeven jaar, dan zal Oost-Vlaanderen een grote bijdrage leveren aan het behalen van de 

doelstellingen voor hernieuwbare energie. VWEA is dan ook verheugd dat de provincie voor zichzelf 

een concreet doel oplegt maar vraagt voor permanente evaluatie van de effectief gerealiseerde 

windturbines.  

Mocht blijken uit deze permanente (of jaarlijks) evaluatie dat sommige concentratiezones niet 

(volledig) ingevuld raken, dan vraagt VWEA om andere potentiele inplantingslocaties voor 

windturbines uit te kiezen en daarvoor een ondersteunend beleid te voeren. Het vervangen van niet 

vergunde zones door nieuwe zones zal bijdragen om de doelstelling inzake het aantal windturbines 

vooropgesteld door het project Oost-Vlaanderen Energielandschap te kunnen halen.  

VWEA stelt voor om bij de evaluatie een vergelijking te maken van het windpotentieel met het aantal 

effectief gebouwde windturbines. Het is namelijk zo dat veel vergunde projecten soms niet gebouwd 

kunnen worden door verschillende beroepsprocedures of andere problemen. 

 

Verhoog de ambitie, kijk naar de toekomst 
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Als sectororganisatie wil VWEA samen met ODE (Organisatie Duurzame Energie) gaan voor 100% 

hernieuwbare energie in 2050. Vito heeft met het wetenschappelijk rapport “Towards 100% 

renewable energy in Belgium by 2050” (december 2012) aangetoond dat dit mogelijk is. Daarom pleit 

VWEA om ook in de toekomst ruimte vrij te houden en ruimte te creëren voor de ontwikkeling van 

windenergie. VWEA vraagt aan de provincie Oost-Vlaanderen om haar doelstelling te verhogen – 

horizon 2050 – en blijvend werk te maken van een proactief aansturend beleid. 

 

3. Conclusie: windlandschappen, een nieuwe schaal 

Grootschalige windturbines hebben in de afgelopen decennia voor grote veranderingen gezorgd in 

Vlaanderen. Ze hebben niet alleen bijgedragen tot een nieuwe energiemarkt of tot lokale productie 

van groene elektriciteit, ook hebben ze het landschap in sommige gebieden fundamenteel 

veranderd. Het inplanten van windturbines zorgt voor een nieuwe schaal, een ruimtelijk zichtbare 

component. Het Energielandschap Oost-Vlaanderen zet met dit pilootproject windenergie duidelijk 

op de kaart. Een doordachte ruimtelijke inplanting van windturbines, waarbij binnen een bepaalde 

regio duidelijk wordt gemaakt hoe het landschapsbeeld in de komende jaren zal evolueren, kan 

bijdragen tot de aanvaarding van een vernieuwd landschap door burgers en overheden.  

Met dit advies wil VWEA een aantal aanbevelingen meegeven voor de verdere uitwerking van de 

zone Maldegem-Eelko en zone E40:  

- Zorg voor op male ontwikkeling van het concentra egebied: de sector onderschrij" de 

doelstelling om de zones op!maal in te vullen maar ze pleit voor een integrale benadering 

van windtechnische, milieutechnische en ruimtelijke componenten. VWEA vindt dat de 

inrich!ngsvoorschri"en (ar!kel 1) van de uitvoeringsplannen geen juiste eenheden gebruikt. 

Er zou moeten gestreefd worden om in iedere zone maximaal energie op te wekken, 

uitgedrukt in MWh. Daarom stelt VWEA voor om in iedere cluster te streven naar een 

maximale energieopbrengst. Dit kan bij voorkeur uitgewerkt worden met 5 windturbines, 

maar uitzonderingen (in func!e van betere energieopbrengst) dienen mogelijk te zijn. 

- Organiseer landschappelijke integra e op lokaal niveau: VWEA erkent dat de 

landschappelijke integra!e van een windpark de leefomgeving in het algemeen ten goede 

komt, maar pleit echter voor mi!gerende maatregelen die steeds rechtstreeks betrekking 

hebben op de effecten van het windpark. Aangezien deze ingrepen, zoals het aanplanten van 

bomen, zullen gebeuren op gronden van derden, kan dit niet deel uitmaken van de 

vergunningsaanvraag. Daarom stelt VWEA voor om deze landschappelijke maatregelen uit te 

werken na de vergunningsaanvraag en in samenwerking met lokale besturen en/of 

verenigingen.  Het organiseren van deze maatregelen zou het best gebeuren op lokaal 

niveau.  
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- Verfijn en verklein uitsluitingszones: aangezien de zones in Oost-Vlaanderen gekenmerkt 

worden door veel stedelijke entiteiten en weinig grootschalige open landschappen (zoals 

bijvoorbeeld in Duitsland of Nederland) pleit VWEA om de uitsluitingszone te verkleinen op 

basis van verder onderzoek. VWEA is dan ook van mening dat deze zones verder verfijnd en 

verkleind kunnen worden tot maximum 2 km. Mochten er zich in deze uitsluitingszones 

bestaande grootschalige windturbines bevinden, dan pleit VWEA  er voor dat deze behouden 

blijven – ook wanneer de milieuvergunningen zijn verlopen en er eventueel wordt 

overgegaan tot de bouw van nieuwe windturbines. 

 

Daarnaast zijn er nog algemene aspecten over het winddossier zoals het momenteel voorligt, waar 

VWEA de volgende adviezen wil meegeven:  

- Geef correcte informatie over windenergie: VWEA is voor een gedragen ontwikkeling van 

windprojecten in Vlaanderen en vindt dat dit niet enkel door burgerparticipatie kan 

bewerkstelligd worden, maar ook door juiste en correcte informatie over windenergie. 

- Zorg voor een gelijkmatige ontwikkeling op lange termijn: VWEA is voor een gestage 

ontwikkeling van windparken zodanig dat nieuwe tewerkstelling blijft bestaan. Een proactief 

windbeleid kan de sector mee ondersteunen. 

- Werk met bestaande participatiemodellen: de windsector erkent dat vormen van 

participatie belangrijk zijn en een meerwaarde kunnen bieden aan het algemeen draagvlak. 

Leden van VWEA hebben verschillende coöperatieve modellen opgericht die hun nut hebben 

bewezen in het verleden. VWEA stelt voor om met deze bestaande participatiemodellen te 

werken.  

- Houd windenergie betaalbaar: Het is volgens de sector onaanvaardbaar dat windenergie 

allerlei fondsen moet spijzen. Door het oprichten van fondsen kan mogelijks de prijs van 

groenestroomcertificaten hoger worden. Dit is niet positief voor het draagvlak. Daarom pleit 

VWEA voor een correcte vergoeding van windprojecten waarbij bijkomende kostenposten 

vermeden worden.  

- Denk aan kleinschalige zones voor windenergie: VWEA is er van overtuigd dat in het sterk 

verstedelijkt Vlaamse landschap kleinschalige windparken van 1 tot 5 windturbines ook 

noodzakelijk zijn om de doelstellingen te bereiken, zoals bijvoorbeeld bij kleinstedelijke 

gebieden en economische knooppunten. VWEA vraagt dan ook aan de overheid om blijvend 

werk te maken van ondersteuning voor kleinschalige zones voor windenergie. 

- Ondersteun minder eenvoudige gebieden voor windenergie: VWEA vraagt om te 

onderhandelen met overheidsbedrijven (zoals Elia, Defensie en Belgocontrol, INBO, etc.) om 

minder eenvoudige gebieden voor windenergie te kunnen ontwikkelen in de toekomst. 

- Behoud de mogelijkheid om windparken in landbouwgebied te vergunnen: VWEA is er van 

overtuigd dat de mogelijkheid om windturbines in landbouwgebied te vergunnen ook in de 

toekomst noodzakelijk zal zijn om de doelstellingen inzake hernieuwbare energie te 
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bereiken. VWEA zal dan ook bij de Vlaamse overheid blijven pleiten om de clichering niet af 

te schaffen en blijvend werk te maken van ondersteuning voor kleinschalige zones voor 

windenergie.  

- Draag zorg voor efficiënte en vlotte procedures: VWEA vindt dat de provincie alles in het 

werk moet stellen om het planningsproces zo vlot mogelijk te laten verlopen en te bekijken 

hoe de huidige procedures van de verschillende ontwikkelaars daarin geïntegreerd kunnen 

worden. VWEA hoopt dan ook dan de procedures in de toekomst vlot zullen verlopen en dat 

de aangevraagde windparken binnen het PRUP kort daarna kunnen gerealiseerd worden. 

- Evalueer het windpotentieel jaarlijks en vergelijk met het aantal gebouwde windturbines: 

VWEA vindt het positief dat de provincie voor zichtzelf een concreet doel vooropstelt maar 

vraagt voor permanente evaluatie van de gerealiseerde windturbines. Mocht blijken uit deze 

permanente (of jaarlijks) evaluatie dat sommige concentratiezones niet (volledig) ingevuld 

raken dan vraagt VWEA om andere potentiele inplantingslocaties voor windturbines uit te 

kiezen en daarvoor een ondersteunend beleid te voeren.  

- Verhoog de ambitie, kijk naar de toekomst: Als sectororganisatie wil VWEA samen met ODE 

(Organisatie Duurzame Energie) gaan voor 100% hernieuwbare energie in 2050. Daarom pleit 

VWEA om ook in de toekomst ruimte vrij te houden of ruimte te creëren voor windenergie. 

VWEA vraag aan de provincie Oost-Vlaanderen om haar doelstelling te verhogen – horizon 

2050 – en blijvend werk te maken van een positief aansturend beleid. 

 

 

 






















