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Nr. Advies  Bespreking 
1. Inleiding 
 Mark Cromheecke opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. De plenaire vergadering zal 

worden ingedeeld in volgende thema’s: algemene aspecten, bespreking van het grafisch plan per 
concentratiezone en bespreking van de stedenbouwkundige voorschriften.  
 
Karen Dhollander geeft een beknopte inleiding bij het planproces Oost-Vlaanderen energielandschap, en 
een kort overzicht van het PRUP voor de concentratiezone E40. Na opmaak van een masterplan werden 
een aantal scenario’s weerhouden (provincieraad 20 juni 2012). Deze werden verder verfijnd en onder-
zocht, tevens vanuit de plan-MER, waarna een 2e provincieraadsbesluit (24 april 2013) een aantal 
concrete clusters heeft geselecteerd. De geselecteerde clusters zijn opgenomen in het RUP E40 dat ter 
bespreking voorligt. 
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2. Adviezen verontschuldigde instanties 
  

Deze adviezen van de instanties die verontschuldigd zijn, zijn terug te vinden in bijlage.  
 
De PROCORO geeft het volgende advies : 
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. 
 
ANB vindt het vreemd dat de plenaire vergadering plaatst vindt voor de bespreking van het planMER; 
zo kunnen de effecten niet voldoende worden ingeschat. Men vindt het in het RUP niet erg duidelijk 
waar turbines precies zullen komen; nochtans is de oppervlakte vegetatie-inname daarop berekend. 
Men stelt vast dat er een verschil is in de beoordelingscijfers van de effecten beschreven in planMER 
en RUP. Men vindt aanplantingen van kleine landschapselementen in de omgeving van windturbines 
niet wenselijk, omwille van de negatief effect op de fauna. Men vraagt dat milderende maatregelen 
dwingend worden opgenomen in het RUP. Voor de zone Gent vraagt men aandacht voor tijarm, en de 
aanwezigheid van reigers in het Liedemeerspark en Rosse Vleermuizen in buurt van windcluster Gent. 
Voor de cluster Melle vraagt men onderzoek naar vleermuizen en voldoende afstand te houden van 
Geerbos en park (hier ijskelder voor vleermuizen aanwezig).  
 
De POM is voorstander van het scenario duurzame bedrijventerreinen indien de betrokkenheid van de 
lokale terreinbeheerder en bedrijven op het terrein worden ingebouwd. Met vraagt ook aandacht voor 
de hinder die kan ontstaan voor mensen die wonen en/of werken op het bedrijventerrein.  
 
De Lijn signaleert geen opmerkingen te hebben op het RUP.  
 
De provinciale dienst Waterlopen vraagt voorschriften op te nemen in verband met infiltratie- en 
bufferingsvoorwaarden en verder om het ingenomen overstromingsvolume te compenseren. 
 

 

3. Bespreking voorontwerp PRUP met de aanwezige instanties 
3.1 Bespreking algemene aspecten 
 Gent: is voorstander van het planproces, maar is van oordeel dat het te snel verloopt. Er is meer tijd 

nodig om een goede interactie met het plan-MER mogelijk te maken. 
Aalter: deelt dit standpunt en verwijst naar een aantal paragrafen in de toelichtingsnota die nog dienen te 
worden aangevuld. Verder geeft men aan dat het windbos als concept al eerder mocht afgevallen zijn (is 
op heden niet weerhouden in het PRUP, hetgeen de gemeente ondersteunt). De gemeente stelt ook dat 
de toelichtingsnota misleidend is op het vlak instemming van de gemeente met het RUP: Aalter heeft 
steeds duidelijk gecommuniceerd dat het geen windturbines wil op haar grondgebied.  
VWEA: is voorstander van een snel planproces omwille van de vele stilliggende vergunningsaanvragen 
n.a.v. het planproces Oost-Vlaanderen Energielandschap. Voor de sector is het van belang dat er 
continuïteit kan worden nagestreefd in de vergunningsverlening; dit is van belang om de huidige 
werkgelegenheid in de sector in stand te houden (ca 6.000 jobs). 
Provincie: licht toe waarom het planproces momenteel zo snel verloopt. Het planproces is opgestart in 
2009 n.a.v. het addendum rond windenergie bij het PRS. Er werd een voortraject opgestart met ruim 
overleg (bilateraal, klankbordgroep, stuurgroep, infovergadering bevolking), waarbij tevens met de 
ontwikkelaars werd onderhandeld over een billijke verdeling van de lusten en de lasten, hetgeen 
gebaseerd is op vrijwillige basis. Op basis van het voorbereidend studiewerk en de verschillende 
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standpunten nam de deputatie een principiële beslissing. Het is nu zaak om deze middels het onderzoek 
binnen het plan-MER en het PRUP zo snel mogelijk om te zetten naar een juridisch kader. Met de sector 
werd immers een stand still afgesproken m.b.t. lopende vergunningsaanvragen. Indien er niet snel 
gewerkt worden is het aannemelijk dat de praktijk het planproces zal voorbijsteken. 
Melle: geeft aan dat het hen niet duidelijk is wanneer dit uitgebreid overlegtraject heeft plaatsgevonden. 
Provincie: verwijst naar de projectteams en de stuurgroep die sinds 2011 een 5-tal keren zijn samen-
gekomen en waarop alle betrokken gemeenten steeds werden uitgenodigd. In de loop van het proces 
werd een trechtermethodiek toegepast. Na het vaststellen van een aantal algemene principes werd een 
landschapsstudie opgemaakt waarna een aantal zones zijn afgevallen, doch Melle werd hierin weer-
houden. Ook in kader van het onderzoek in kader van het plan-MER en het PRUP is Melle steeds weer-
houden. 
VLM: merkt op dat het PRUP nog concreter mag worden. De zones zijn nog ruim ingetekend waardoor er 
nog geen zekerheid is waar de turbines juist zullen komen. 
Provincie: geeft aan dat voor de verschillende zones in overleg met de sector (technische 
randvoorwaarden) alsook vanuit de verwachte milieueffecten werd gescreend dat het verwachte aantal 
turbines effectief realiseerbaar is. De exacte inplanting dient echter voorwerp te zijn van de 
vergunningsaanvraag en kan niet op planniveau (PRUP) geregeld worden. 
Erpe-Mere: wil niet dat er gecommuniceerd wordt dat het voorliggende PRUP gedragen wordt door het 
gemeentebestuur. 
Ruimte Vlaanderen: Het planproces wordt ondersteund door de Vlaamse overheid. In haar advies geeft 
het departement een aantal opmerkingen. Zo wordt de vraag gesteld of er na het doorlopen van het 
planMER mogelijks toch geen meer gediversifieerde aanpak per cluster nodig zal zijn (bijv. op vlak van de 
voorschriften). Verder dient er, in de mate dat er herbevestigd agrarisch gebied wordt aangesneden, 
rekening gehouden te worden met eventuele compensatie cf. de omzendbrief. 
LNE: bevestigt dat er n.a.v. het PRUP geen RVR dient te worden opgemaakt. 

   
3.2 Bespreking concentratiezones  
 Cluster Aalter 

Aalter: geeft aan dat er op haar grondgebied voor een aantal aspecten m.b.t. avifauna en luchtvaart i.r.t. 
windturbines nog onduidelijkheid is (beroepsprocedures waarin nog geen uitspraak is gedaan). Ook slag-
schaduw moet nog verder onderzocht worden omdat een aantal turbines potentieel erg dicht bij woon-
gebied zouden kunnen worden geplaatst. 
Provincie: geeft aan dat deze aspecten effectief deel uitmaken van het lopende plan-MER. 
Onroerend erfgoed: geeft aan dat een volledige milieueffectenbeoordeling noodzakelijk is om een goede 
advisering van het PRUP te kunnen doen. 
Ruimte Vlaanderen: geeft aan dat een aantal gegevens nog ontbreken. 
Provincie: haalt aan dat het planproces nog volop lopende is en dat het vanuit die optiek ook logisch is 
dat er nog geen volledig uitsluitsel is over alle aspecten. Net door het gelijktijdig verlopen van planMER 
en PRUP bestaat de kans de plannen bij te sturen en een onderlinge interactie te voorzien. 

- planMER: Deze zal in het najaar worden goedgekeurd. 
- PRUP: De plenaire vergadering is een eerste stap in de procedure en geen eindpunt. Er zijn nog 

aanpassingen mogelijk, zowel aan de contouren als aan de voorschriften. De doorwerking van 
het planMER in het ontwerp PRUP zal er, waar nodig na bijkomend onderzoek, sowieso komen. 

Aalter: merkt op dat in het PRUP een minimale masthoogte van 80m wordt opgelegd maar geen 
maximale masthoogte. Nochtans worden de milieueffecten berekend op een masthoogte van 80m, 
terwijl op heden het meest gebruikte type windturbine een masthoogte van ca 108m en een vermogen 
van ca 3MW kent. Vanuit die optiek is het de gemeente ook niet duidelijk waarom de visuele intrusiezone 
slechts 800m bedraagt terwijl de visuele interferentie (ca 5km) veel groter is. 
Provincie: verwijst naar onderzoek omtrent het begrip ‘zichtveld’ waarbij een turbine vooral in de eerste 
800m omtrek dominant blijkt in het gezichtsveld en verderaf meer samenvalt met andere verticale 
landschapselementen in de horizon. Vandaar worden vooral in deze zone bijkomende landschappelijke 
inpassingsmaatregelen nuttig geacht. Met betrekking tot de minimale masthoogte verwijst de provincie 
naar het streven om per cluster ook een minimaal rendement te kunnen opwekken. Verder zijn midden-
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schalige turbines in de concentratiezones ook om een aantal milieuredenen minder wenselijk (bvb 
geluidsbron dichter bij de grond, hogere frequentie van de rotor…). 
Aalter: is er een screening gebeurd van eventuele gevaarlijke activiteiten op Woestijne? 
Provincie: verwijst enerzijds naar het advies van LNE waarin wordt aangegeven dat er geen RVR nodig is. 
Anderzijds zal veiligheid steeds een integraal onderdeel uitmaken van de vergunningsaanvraag. Op basis 
van een aantal praktijkvoorbeelden in Vlaanderen is intussen wel gebleken dat het mogelijk is om groot-
schalige windturbines, binnen bepaalde randvoorwaarden, veilig in te planten op bedrijventerreinen. 
W&Z: acht windenergie weinig complementair met watergebonden bedrijventerreinen: 

- dergelijke bedrijventerreinen omvatten veel logistiek, in die zin kan er mogelijks schade 
optreden bij ijsvorming; 

- het is niet wenselijk dat er eventuele hoogtebeperkingen zouden volgen voor de bedrijvigheid 
omwille van de aanwezigheid van windturbines; 

- indien in het kader van het concept ‘duurzaam bedrijventerrein’ tevens bijkomend groen wordt 
voorzien kan dit eveneens een negatieve impact uitoefenen op de bedrijvigheid; 

- om interferentie met navigatieapparatuur van de scheepvaart te vermijden dient er steeds een 
afstand van 50m tot de waterweg en eventuele reservatiestroken te worden gevrijwaard. 

 
Cluster Nevele 
Nevele: Wat is de stand van zaken van het lusten- en lastenverhaal? 
Provincie: Dit is niet het voorwerp van het PRUP maar kadert in de projectrealisatie. Het overleg met de 
windsector hieromtrent is al een tijd lopende. Verder bestaat voor herverdeling van de lusten en lasten in 
Vlaanderen geen enkele juridische afdwingbaarheid. De provincieraad heeft dit evenwel mee opgenomen 
in haar besluit het is dan ook de bedoeling dit te formaliseren met de sector tegen de voorlopige 
vaststelling van het PRUP. Dit is gepland in het najaar.  
Onroerend erfgoed: geeft een ongunstig advies voor de cluster Nevele omwille van de landschappelijke 
kwaliteit en geeft de voorkeur aan de cluster te Landegem. 
Nevele: sluit zich aan bij het advies van Onroerend erfgoed en verwacht interferentie met het beschermd 
dorpsgezicht van Hansbeke. De zone ten zuiden van Drongen en de industriezone lijken de gemeente 
meer geschikt. 
Provincie: De voorliggende zone werd weerhouden omdat in vergelijking de effecten voor omwonenden 
hier kleiner waren en omdat in deze cluster een groter aantal turbines realiseerbaar blijkt. De cluster 
Landegem bleek tevens een aantal woningen te ‘omsingelen’ hetgeen indruist tegen de basisprincipes. 
Dit zal verder onderbouwd worden in de nota. 
Gent: is voorstander om een gecombineerd scenario Nevele-Landegem te onderzoeken aangezien de 
cluster Nevele toch maar een beperkte omvang heeft. De kruising van de E40 met het kanaal kan daarbij 
fungeren als landschappelijk aanknopingspunt. 
 
Cluster Eilandje Zwijnaarde 
Gent: geeft aan dat de stad de potenties voor windenergie al verder had onderzocht in de regio Gent op 
basis van het addendum PRS en betreurt dat een aantal van deze zones nu gelegen blijken te zijn in de 
uitsluitingszone van het PRUP. De stad wil meer windturbines realiseren in kader van haar klimaat-
doelstellingen en is in die zin van oordeel dat de trechtering van 10 clusters (plan-MER) naar 6 clusters 
(PRUP) beter onderbouwd moet worden. Met betrekking tot de cluster Eilandje Zwijnaarde wil de stad 
graag meewerken aan de verfijning van de cluster: 

- een aantal turbines lijken vandaag niet realiseerbaar; 
- de cluster zou anderzijds wel kunnen worden uitgebreid naar het noorden toe; 
- er zit een inconsistentie tussen het plan-MER (8 turbines ingetekend) enerzijds en de windkrant 

(10 turbines ingetekend) anderzijds; 
- de turbine ten westen van de E17 werd nooit onderzocht, en zou weleens ongerustheid bij de 

bevolking en de UGent kunnen veroorzaken. 
Provincie: haalt aan dat het plan-MER nu vooral het worst case scenario moet onderzoeken op vlak van 
milieueffecten. Verder overleg met de stad omtrent de concrete inrichting van de cluster is zeker mogelijk 
komend najaar. 
W&Z: meent dat er momenteel bij de bedrijven geen interesse is om windturbines te realiseren. 



 

2221633027/mdu pagina 5 van 8 

Ruimte Vlaanderen: De zone overlapt met een gewestelijk RUP. Dit kan eventueel worden opgelost door 
de oeverstrook en de bufferzone langs de tijzone uit te knippen uit het PRUP. Verder dient te worden 
bekeken hoe moet worden omgegaan met de bepaling in het GRUP dat de windturbines in deze zone ten 
dienste zouden moeten staan van de bedrijvigheid. 
ANB: is geen voorstander van de inplanting van windturbines in de natuurlijke oeverstrook aangezien dit 
een natuurcompensatie was binnen het GRUP die hierdoor teniet gedaan zou worden. Bovendien is er 
een reigerkolonie in de omgeving gevestigd. 
 
Cluster Melle-Wetteren 
Melle: verwijst naar haar GRS waarin de voorliggende zone als een van de weinige resterende open 
ruimten van de gemeente was bestempeld. Hier is reeds veel lijninfrastructuur aanwezig. De inplanting 
van 10 turbines is dan ook niet haalbaar. Het maximale scenario dat de gemeente kan ondersteunen is de 
uitbreiding van de bestaande cluster van 3 turbines tot maximaal 6 turbines. 
VWEA: De sector is voorstander van de uitbreiding van de cluster naar het zuidoosten: bedrijventerrein 
Vantegem. 
 
Cluster Erpe-Mere – Sint-Lievens-Houtem 
Erpe-Mere: betreurt dat de bedrijventerreinen Ottergem en Siesegemkouter afgevallen zijn ten voordele 
van de windkouter ondanks het feit dat het Vlaams Gewest zich in een eerder planproces reeds voor-
stander toonde van de locatie Siesegemkouter. De gemeente wenst dan ook het open karakter van de 
windkouter te behouden. 
Ruimte Vlaanderen: De hiërarchie van de plannen (GRUP vs PRUP) moet nog verder uitgeklaard worden. 
Provincie: Na overleg met de sector bleken er binnen het bedrijventerrein Ottergem amper mogelijk-
heden om windturbines in te planten (3 turbines is onvoldoende als cluster). Siesegemkouter blijkt 
ruimtelijk wel een geschikte locatie maar ook hier zijn er slechts beperkte mogelijkheden omwille van de 
nabijheid van een ziekenhuis en relatief veel omwonenden. Op de windkouter daarentegen is de 
inplanting van een volwaardige cluster daarentegen wel mogelijk. 
Erpe-Mere: De halvemaanvorm van de concentratiezone maakt in de praktijk een zwermopstelling 
mogelijk waardoor de woonkern van Vlekkem langs 3 windrichtingen zou worden ingesloten. De 
gemeente vraagt om het concept van een ‘compacte cluster’ beter door te vertalen in het PRUP. 
Provincie: In de praktijk blijkt de zone die in aanmerking komt voor de inplanting van windturbines toch 
een stuk beperkter. In die zin zou kunnen onderzocht worden om de cluster in het noordoosten aan te 
passen (bijv. gedeelte ten noorden van de spoorlijn schrappen). 
Ruimte Vlaanderen: Reikt de 5km-uitsluitingszone tot aan de Siesegemkouter? 
Provincie: Dit is niet het geval; de uitsluitingszone reikt wel tot Erembodegem. 
Erpe-Mere: is van oordeel dat de contour van de windkouter op een aantal plekken veel te dicht bij 
woningen gelegen is. 
Provincie: Er is geen eenduidige minimale afstand tot woningen te formuleren; er zijn wel specifieke 
Vlaremregels op vlak van geluid en slagschaduw;  aan deze normen moet sowieso voldaan zijn. Exacte 
locaties kunnen in het PRUP niet worden vastgelegd, dat is pas op het moment van vergunningsaanvraag. 
Sint-Lievens-Houtem: verwijst naar het plan-MER waarin de kouter een grote authenticiteit wordt 
toegedicht. De gemeente geeft dan ook een negatief advies voor een project van 6 turbines, aangezien ze 
van oordeel is dat hierdoor de ruimtelijke draagkracht wordt overschreden. De gemeente verwijst tevens 
naar een eerder advies, waarin een cluster van maximaal 3 turbines wel aanvaardbaar werd geacht. 
Onroerend erfgoed: geeft een negatief advies voor de windkouter en is van oordeel dat de cluster strijdig 
is met het PRS. 
 
Cluster Erembodegem 
Denderleeuw: is principieel akkoord, maar stelt vast dat er in het zuidoosten ook een stukje buiten het 
huidige bedrijventerrein opgenomen is in concentratiezone. Aangezien deze zone vandaag fungeert als 
bufferzone, is het niet wenselijk hier een turbine in te planten. 
Ruimte Vlaanderen: verzoek om de Molenbeekvallei uit te sluiten omwille van interferentie met het 
gewestelijk RUP. 
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3.3 Bespreking stedenbouwkundige voorschriften  
 Artikel 1 – Concentratiezone voor windturbines 

Aalst: ondersteunt deze keuze (t.o.v. Siezegemkouter) maar stelt wel de vraag of er geen interferentie is 
met het GRUP.  
Erpe-Mere: Het voorschrift laat een aantal infrastructuren (o.a. wegenis) toe die zullen leiden tot een 
verdere aantasting van het gave landschap van de windkouter. De bestaande wegen en paden voldoen 
immers niet voor het werfverkeer. 
Onroerend erfgoed: ondersteunt dit standpunt en verzoekt om de nodige ondersteunende infrastruc-
turen minder ruim te omschrijven. 
Gent: heeft vragen m.b.t. de verplichting om clusters van minimaal 5 windturbines met totaalvermogen 
van 11MW te realiseren: hoe moet dit op vergunningsniveau worden afgedwongen? Wat indien dit 
nadien alsnog te hoog gegrepen blijkt ? 
VWEA: heeft principieel geen bezwaar tegen een minimum van 5 turbines, maar hierop moeten wel afwij-
kingen mogelijk zijn, bijv. wanneer het rendement van turbines hoger komt te liggen. Men signaleert ook 
dat het geen zin heeft te spreken van vermogen (MW) maar van productie (MWh).  
Provincie: De bepaling van 5 turbines met 11MW had tot doel individuele aanvragen te vermijden maar 
zal opnieuw worden bekeken i.f.v. wenselijkheid en afdwingbaarheid.  
Denderleeuw: Wat gebeurt er met de cluster Erembodegem indien er toch slechts 4 turbines gerealiseerd 
kunnen worden ? 
Provincie: Volgens de projectontwikkelaars zouden hier effectief 5 turbines realiseerbaar zijn zowel op 
vlak van milieueffecten als op vlak van rendabiliteit. Dit wordt verder onderzocht. 
Aalter: Waarom dient de ondergrond na afbraak van de turbine slechts tot 2m onder maaiveld te worden 
hersteld?  
Provincie: De bedoeling is dat de oorspronkelijke bestemming terug realiseerbaar wordt. Het weghalen 
van de volledige fundering is niet haalbaar. Indien nodig kan de diepte tot waar de bodem dient te 
worden hersteld wel worden uitgebreid. 
Erpe-Mere en Sint-Lievens-Houtem: In de voorschriften is de mogelijkheid van een gefaseerde aanleg 
opgenomen. Hierdoor ontstaat toch terug de mogelijkheid van een lawine aan vergunningaanvragen ? 
Provincie: Fasering is inderdaad niet evident, dit aspect zal verder worden onderzocht. 
W&Z: verwijst naar haar advies m.b.t. het opnemen van afstandsregels t.o.v. waterwegen en reservatie-
stroken. 
Onroerend erfgoed: Waarom is een minimumhoogte nodig? Men ziet liever een maximale masthoogte in 
de voorschriften vertaald.  
Provincie: In de praktijk is de maximale tiphoogte vanuit Belgocontrol momenteel beperkt tot 150m het-
geen overeenstemt met een maximale masthoogte van ca. 112m. Grotere turbines zullen langs de E40 
sowieso ook moeilijk vergunbaar zijn omdat de concentratiezones relatief klein zijn. Een minimale hoogte 
volgt uit de doorvertaling van het provinciaal beleidskader, waarbij het effectief de bedoeling is een 
maximaal rendement te halen in de concentratiezones. Vanuit een aantal milieuoverwegingen zijn 
middenschalige turbines ook vaak niet evident (grotere rotorsnelheid, geringere hoogte en dus meer 
geluidsoverlast…). Over de kleinschalige turbines (max. masthoogte 15m) worden geen uitspraken 
gedaan, hiervoor blijft de gemeente bevoegd. 
Ruimte Vlaanderen: verzoekt om het begrip ‘schaduwgevoeligheid’ te definiëren. Juridisch is het niet 
wenselijk om met het PRUP een bouwverbod in te stellen voor bijv. nieuwe constructies. En wat met niet-
vervallen verkavelingen of zonevreemde woningen in de concentratiegebieden ?  
W&Z: verzoekt om in de watertoets niet alleen de effectief maar ook de mogelijks overstromingsgevoe-
lige gebieden te beschouwen. Verder ook aandacht nodig voor infiltratie zowel in de werfzone als de 
sokkel. 
Provincie: Dit zal verder worden bekeken. 
 
Artikel 2 – Visuele intrusiezone 
Gent: Het is niet duidelijk waar dergelijke maatregelen al dan niet nodig zijn en of deze toereikend zullen 
zijn. Ter hoogte vna het Eilandje Gent is er mogelijk interferentie met het gewestelijk RUP. 
Ruimte Vlaanderen: ondersteunt de planopties, doch met deze materie is er tot op heden weinig 
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praktijkervaring. Verder te onderzoeken. 
Erpe-Mere: wil graag inspraak in deze maatregelen, bijv. groenbuffers zijn niet overal gewenst; op 
sommige plekken is net het behoud van het open landschap gewenst. 
Onroerend erfgoed: Belangrijk is te blijven uitgaan van de eigenheid van het landschap. In die zin ziet men 
geen meerwaarde in het concept ‘groene plint’ (bijv. bedrijventerrein Aalter). 
Provincie: Dit is gebied per gebied verder uit te werken. 
VWEA: Het is belangrijk dat de inpassingsmaatregelen gelieerd blijven aan de effecten van het windpark. 
Verder zijn er ook twijfels om dit te koppelen aan de vergunningsprocedure, omdat ontwikkelaars van 
windturbines niet de meest geschikte partijen zijn om dergelijke maatregelen vorm te geven. 
VLM: Het is niet duidelijk hoe dergelijke inpassingsmaatregelen kunnen afgedwongen worden. 
Provincie: Dit zal vooral moeten uitgewerkt worden bij de projectrealisatie en vanuit het landschaps-
fonds; de meeste aspecten kunnen niet afgedwongen worden via stedenbouwkundige voorschriften. 
Provincie West-Vlaanderen: ondersteunt de visie maar is eveneens van oordeel dat dit niet juridisch kan 
afgedwongen worden via een PRUP. Men moet opletten dat de vergunningen op deze manier niet te 
gevoelig worden voor beroepsprocedures. 
W&Z: verzoekt om rekening te houden met de veiligheid van de waterweg (afstand van 15m tot jaagpad 
te behouden). 
Elia: vraagt om rekening te houden met veiligheidsafstanden tot hoogspanningsmasten. 
 
Artikel 3 – Uitsluitingszone 
Haaltert: Momenteel loopt een vergunningsaanvraag voor 4 turbines langs de N45, die gelegen zijn in de 
uitsluitingszone van het PRUP. Stel dat deze alsnog vergund zouden worden, is het van belang dat nadien 
toch nog vergunningen kunnen worden bekomen, bijv. voor bepaalde technische installaties die kaderen 
in de exploitatie van de turbines. 
Provincie: Deze turbines zullen in voorkomend geval bij goedkeuring van het PRUP zonevreemde 
constructies worden; het PRUP dient hiermee rekening te houden. Verder vraagt de provincie aan alle 
betrokken overheden om bij het beoordelen van vergunningsaanvragen zo veel mogelijk rekening te 
houden met de principes uit het provinciaal beleidskader. 
Erpe-Mere: verzoekt om een definitie op te nemen voor kleinschalige en middenschalige turbines. 
Erembodegem: De zone Siesegemkouter wordt uitgesloten in het PRUP: betekent dit dat de grondkleur 
van het GRUP alsnog blijft primeren? 
Provincie: Dit zal in overleg met het Vlaams Gewest worden uitgeklaard. 
Gent: is van oordeel dat met middenschalige turbines (15 tot 80m) te veel potenties worden uitgesloten 
die reeds waren opgenomen in het stedelijk energieplan. 
VWEA: De minimale onderlinge afstand van 5km is te weinig onderbouwd. In stedelijke gebied zou deze 
afstand kleiner moeten kunnen zijn. 
Provincie: Dit zal verder worden bekeken. 
 
Varia 
Aalter: Is er een hernieuwbare energiescan gebeurd? 
Provincie: Er is een HE-scan gebeurd voor de provincie; dit maakt deel uit van winddossier, te vinden op 
de website van de provincie en het energielandschap. De cijfers van de HE-scan zijn ook per gemeente 
beschikbaar: dit wordt nog op een apart infomoment toegelicht.  
VWEA: Er is een potentieel van 300 turbines in Oost-Vlaanderen. Wat indien bepaalde zones niet kunnen 
worden ingevuld? Kunnen dan alsnog andere zones worden opgenomen?  
Provincie: In voorkomend geval kan het aan de orde zijn om het PRUP te herzien. 
Erpe Mere, Gent en Onroerend erfgoed wijzen op een aantal aan te vullen of verder te onderzoeken 
aspecten in het PRUP en het plan-MER. Wanneer worden de actoren hieromtrent verder betrokken? 
Provincie: De adviserende instanties worden op de hoogte gehouden van evoluties in het winddossier 
(ook het PRUP) op de vergaderingen van het projectteams (gaan wrs. door in september).  
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4.  Conclusies en afspraken 
 De provincie zal binnen de 14 dagen het verslag van de plenaire vergadering rondsturen; vervolgens 

kunnen opmerkingen worden overgemaakt (binnen de 14 dagen). Indien dit noodzakelijk blijkt zal een 
tweede plenaire vergadering worden georganiseerd, in ieder geval worden de instanties op de hoogte 
gebracht van het verder verloop van het winddossier en het RUP, via de projectteams. 

 



Reacties op verslag van de plenaire vergadering van het  
RUP Windenergie zone E40 dd. 29 mei 2013 

 
Dit overzicht maakt integraal deel uit van het verslag dat werd verstuurd  

op 3 juli 2013.  
 
 
Gemeente Aalter (brief dd. 24 juni 2013) 
Zie pdf-document in bijlage. 
 
Waterwegen en Zeekanaal Afdeling Bovenschelde (mail dd. 24 juni 2013) 
W&Z heeft volgende opmerkingen m.b.t. het ontwerpverslag: 
• Men was op de vergadering aanwezig en W&Z moet dus geschrapt bij de 

verontschuldigden. 
• Met betrekking tot de cluster Aalter ziet men graag het volgende toegevoegd: 

"De ontwikkeling van een biomassacentrale lijkt W&Z een betere en complementaire 
invulling voor productie van groene energie op het bedrijventerrein Woestijne". 

• Met betrekking tot de cluster Eilandje Zwijnaarde: men meent dat er momenteel bij de 
bestaande bedrijven geen interesse is om windturbines te realiseren. W&Z gaat er 
voor deze site vanuit dat de inplanting van wineturbines niet complementair is met de 
watergebonden activiteiten, tenzij dit door een groot toekomstig bedrijf, dat zich op 
het Eiland Noord zou kunnen vestigen, zelf wordt ontwikkeld en ten dienst staat van 
het groen karakter van het Eiland Zwijnaarde. 

• Met betrekking tot het voorschrift van art. 1: men verwijst naar haar advies m.b.t. de 
algemene beoordelingscriteria van W&Z bij advisering van stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen voor windturbines, het opnemen van afstandsregels t.o.v. 
waterwegen en reservatiestroken (minstens 50m ten opzichte van de rand van de 
vaarweg of de rand van de resevatiestrook) en het ter beschikking stellen van 
gronden via concessie. 

• Met betrekking tot het voorschrift van art. 2: men verzoekt om in het bijzonder bij de 
aanplanting van hoogstammige bomen en struiken rekening te houden met de 
stabiliteit van de oevers en dijken en met de veiligheid van de waterweg, de scheep-
vaart en de gebruikers van het jaagpad (afstand van 15m tot jaagpad te behouden). 

 
Gent, 4 juli 2013 
 














































































































































































































