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1. INLEIDING 
 

 
Deze lokalisatienota beschrijft de locatiekeuze en de effecten op mens, natuur, 
landschap en milieu voor de plaatsing van 3 windturbines met een maximaal 
individueel vermogen van 2,5 MW langs de N37, de spoorlijn 73 (Deinze – De Panne) 
en de hoogspanningslijn op het grondgebied van Pittem. Deze lokalisatienota wordt 
als begeleidend document aan de aanvraag van de omgevingvergunning toegevoegd.  
 
De drie windturbines worden aangevraagd met een maximaal vermogen van 2,5 MW, 
een maximale rotordiameter van 104 m en een maximale tiphoogte van 150 m. Ze zijn 
gelegen in agrarisch. De elektriciteit geproduceerd door de windturbines zal via 3 
nieuwe hoofdcabines geïnjecteerd worden op het distributienet. 
 
Bij de keuze van de inplantingslocaties van de windturbines werd rekening gehouden 
met de principes van clustering en de gedeconcentreerde bundeling. De windturbines 
worden gebundeld aan de N37, de spoorlijn en de hoogspanningslijnen. 
 
De specifieke locaties en dimensies van de windturbines zijn mede het resultaat van 
de energetische optimalisatie en maximalisatie van het projectgebied waarbij 
rekening wordt gehouden met de noodzakelijke en gewenste tussenafstanden ten 
gevolge van veiligheidsaspecten, minimalisatie van de impact op de omgeving voor 
wat betreft geluid en slagschaduw, en het vermijden van significante zogverliezen 
binnen het bestaande windpark. Tevens werd de maximale rotordiameter van de 
windturbines bepaald in functie van de nabijgelegen Elia hoogspanningslijn. 
 
Het voorliggende project realiseert een evenwicht tussen een minimale belasting van 
de omgeving, en de toekomstgerichte energievoorziening, en dit alles met respect 
voor de goede ruimtelijke ordening. 
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2. ENERGIEBELEID 

 
De initiatiefnemers Luminus en Windkracht Vlaanderen wensen met dit 
windenergieproject een belangrijke positieve bijdrage te leveren aan het milieu en de 
klimaatdoelstellingen. 
 
Met de goedkeuring van de Overeenkomst van Parijs (COP 21, eind 2015), die in 
november 2016 in werking is getreden, is de transitie naar een klimaat neutrale 
toekomst definitief ingezet op internationaal niveau. Met dit akkoord verbinden 195 
partijen zich ertoe de globale temperatuurstijging ruim onder 2°C (t.o.v. de pre-
industriële periode) te houden en om inspanningen te doen om deze stijging te 
beperken tot 1,5°C. Alle Partijen hebben zich dan ook geëngageerd om de 
wereldwijde uitstoot zo snel mogelijk te beperken en zeer snel te laten dalen om in 
de 2de helft van de eeuw klimaatneutraal te worden. 
 
Deze ambitie werd ook vertaald in Europese doelstellingen. Tegen 2030 moet het 
aandeel hernieuwbare energie in de Europese Unie toegenomen zijn tot 32 procent. 
De uitstoot van broeikasgassen moet met 40 % verminderd zijn in vergelijking met 
1990. 
 
In december 2019 werd het Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) 2021 
– 2030 goedgekeurd. Doelstellingen worden per gewest geformuleerd. Met het 
Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (VEKP) plan engageert Vlaanderen zich 
voor onder meer volgende doelstellingen: 

 35% minder broeikasgasuitstoot in 2030 ten opzichte van 2005; 
 Het verbruiksniveau van hernieuwbare energie loopt op tot 28.512 GWh in 

2030. 
 Waar in het windplan ‘Windkracht 2020’ een gemiddelde jaarlijkse groei van 

50 à 60 turbines of 150 MWe aan bijkomende windcapaciteit werd 
vooropgesteld, beoogt het VEKP 2021-2030 een totaal jaarlijks bijkomend 
vermogen van 100 MW/jaar. Van de beoogde 50 à 60 turbines werden er maar 
25 gerealiseerd in 2019. Het opgesteld vermogen van Windkracht 2020 komt 
overeen met 1,5 GWe tegen 2020, waarvan waarschijnlijk circa 80 MW 
evenwel na 2020 gerealiseerd zal worden of gemiddeld 8 MW/jaar extra in de 
periode 2021-2030. Met een totaal jaarlijks bijkomend vermogen van 108 
MW/jaar bedraagt het totaal opgesteld vermogen dan 2,5 GWe tegen 2030. Om 
de windenergieproductie te verhogen, zal een Windplan 2025 met doorkijk 
naar 2030 uitgewerkt worden. 

 
In het regeerakkoord van de Vlaamse regering voor 2019-2024 wordt er gestreefd 
naar een vermindering van minstens 80 % van de uitstoot van broeikasgassen in 
Vlaanderen tegen 2050 en een verdubbeling van de wind- en zonne-energie tegen 
2030. Tegen 2030 moet de hernieuwbare energieproductie verhogen tot een 
geïnstalleerde capaciteit voor wind van 2.500 MW en voor zon 6.700 MW. In 2019 
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werden in Vlaanderen 25 nieuwe windturbines gebouwd, samen goed voor een 
bijkomend vermogen van 75 MW. Er zijn nu 543 operationele on shore windturbines, 
met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.278 MW. 
 
Met slechts 4 gebouwde windturbines in 2019 blijft er in de meest windrijke 
provincie West-Vlaanderen nog heel wat potentieel onbenut. De Provincie West-
Vlaanderen steunt lokale klimaatprojecten die zich richten op CO2-besparing. Het 
Provinciebestuur bevestigd de ambitie om de klimaatdoelstellingen te bereiken en 
die op lokaal niveau mee een duw in de rug te geven, zoals een klimaatneutraal 
Brugge tegen 2050.  
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3. INITIATIEFNEMERS 
 
Voorliggend project wordt ontwikkeld door LUMINUS NV en WINDKRACHT 
VLAANDEREN BVBA. 
 
Belangrijkste challenger, elektriciteitsproducent en energieleverancier op de 
Belgische markt, LUMINUS, maakt deel uit van de groep EDF. Met een geïnstalleerd 
vermogen van 2.215 MW in januari 2020 vertegenwoordigt ze ongeveer 10% van het 
totale geïnstalleerde vermogen in België.  
 
Luminus verkoopt elektriciteit, gas en energiediensten aan bijna 2 miljoen 
residentiële en professionele klanten, hetgeen overeenstemt met een marktaandeel 
van ongeveer 20%. Het bedrijft telt bijna 2000 medewerkers.  
 
LUMINUS is een historisch groene energieproducent en beschikt op het vlak van 
groene energie over onder andere windmolenparken en waterkrachtcentrales op 
verschillende sites in Vlaanderen en Wallonië. Met circa 25% hernieuwbare energie 
in haar portfolio is LUMINUS proportioneel de groenste energieproducent van België.  
 
 
 

 
 
FIGUUR 1: STATUS VAN DE GEREALISEERDE WINDTURBINEPROJECTEN VAN LUMINUS, 2020 
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Contactpersoon Anne Temmerman 
Adres:   Ham 68, 9000 Gent 
Tel:   M +32 (0)498 49 52 17  
E-Mail:  anne.temmerman@luminus.be 
 
www.luminus.be 
 
WINDKRACHT VLAANDEREN werd opgericht in 2011. De vennootschap beroept op 
de ervaring van haar zaakvoerders die reeds sinds 1995 actief zijn in de ontwikkeling 
van windturbineprojecten in Vlaanderen. WINDKRACHT VLAANDEREN is een 
projectvennootschap die zich richt op de ontwikkeling, de bouw, de financiering en 
de exploitatie van in hoofdzaak wind- en fotovoltaïsche energieprojecten. In deze 
periode werd met begeleiding van de zaakvoerders van deze vennootschap circa 100 
MW aan windturbineprojecten gerealiseerd. 
 
Naam:   Windkracht Vlaanderen 
Statuut  BVBA 
Contactpersoon Stefaan DAUWE 
Adres:   BOELARE 52 - 9900 EEKLO 
Tel:   +32 (0) 486 24 53 94   
E-Mail:  sd@Windkracht-Vlaanderen.be 
 
www.Windkracht-Vlaanderen.be   
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4. BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 
 

4.1. ALGEMEEN 

 
Het project beoogt de inplanting van 3 windturbines (“WT”) in de gemeente Pittem. 
Het beoogde project wordt gebundeld met de spoorlijn 73 (Deinze – De Panne), de 
N37, de hoogspanningslijnen en de verstedelijking rond de kern van Pittem. 
 
De windturbines zijn volgens het gewestplan gelegen in agrarisch gebied (hoofdcode 
0900). Door toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, wordt de 
inplanting van windturbines vergunbaar in deze gebieden. 
 
De geplande windturbines hebben een maximaal individueel vermogen van 2,5 MW 
(2.500 kW) en een rotordiameter van maximaal 104 meter. De maximale tiphoogte 
bedraagt 150 meter.  
 
De coördinaten volgens Lambert (BE) 72 zijn de volgende: 
 
TABEL 1 COÖRDINATEN VAN DE WINDTURBINES 

Naam X Y Diameter (max) Tiphoogte (max) 

WT-1 72262 186696 104 150 

WT-2 73176 186780 104 150 

WT-3 73957 186997 104 150 

 
De geplande windturbines van het project Pittem N37 worden hier verder 
voorgesteld. 
 
Ten westen van het project (op een ruime afstand van circa 2,3 km) is een 
windturbine vergund op de terreinen van de firma d’Arta. Eventuele cumulatieve 
effecten worden in de bijgevoegde studies bestudeerd en weergegeven. 
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FIGUUR 2 INPLANTING VAN DE 3 WINDTURBINES VAN HET PROJECT PITTEM 37 

4.2. VERANTWOORDING VAN DE WINDTURBINEKARAKTERISTIEKEN 
 
Deze keuze van de inplantingslocaties voor de windturbines heeft te maken met de 
beschikbare ruimte tussen de kernen van Pittem en Tielt, rekening houdend met de 
aanwezige bewoning en de te respecteren veiligheidsafstanden ten aanzien van de 
hoogspanningslijnen, autowegen en spoorweg (zie ook paragraaf 1.4).  
 
De maximale rotordiameter werd begrensd tot 104 m in functie van de nabijheid van 
de Elia hoogspanningslijn. De afstand tot de hoogspanningslijn bedraagt voor de 3 
windturbines respectievelijk ± 220 m, 160 m en 175 m.  
 
Elia stelt als voorwaarde dat er slechts (voorwaardelijk) positief advies kan worden 
verleend voor de bouw van windturbines in de omgeving van hoogspanningslijnen 
indien deze zich buiten de drukgevaargrens bevinden (Gd = 1,5 x Dr), zijnde een 
afstand gelijk aan anderhalve keer de rotordiameter. De toetsing van de 
afstandsregels ten aanzien van de hoogspanningslijn wordt weergegeven op 
onderstaande figuur. 
 
Om een homogeen project te realiseren, werd de rotordiameter van de drie 
windturbines afgestemd op wat maximaal mogelijk is voor WT2 in functie van de 
hoogspanningslijn: 104 m. 
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TOETSING AAN DE AFSTANDSREGELS TEN AANZIEN VAN DE ELIA HOOGSPANNINGSLIJN 

 
De beschikbare windturbinetypes met een maximale rotordiameter van 104m 
worden in onderstaande tabel opgesomd. Rekening houdend met de aangevraagde 
en vergunbaar geachte maximale diameter is er geen windturbinetype beschikbaar 
op de markt met een generatorvermogen van 3 MW of hoger.  
 
Het maximaal beschikbare vermogen binnen deze reeks bedraagt 2,5 MW.  
 

Mogelijk type Vermogen  

Enercon E103 EP2 2,35MW 2,35 MW 

Enercon E92 2,35MW 2,35 MW 

Enercon E82 2,35MW 2,3 MW 

Lagerwey L100 2,5MW 2,5 MW 

Vestas V100 2,0/2,2 MW 

Vestas V90 2,0/2,2 MW 

 

4.3. TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN HET PROJECT  

 
Samenvatting van de belangrijkste kenmerken: 
 
Aantal windturbines van deze aanvraag: 3 
Vermogen (in MW):    Max. 2,5 MW 
Rotordiameter windturbines:   Max. 104 m  
Tiphoogte:     Max. 150 meter 
Sturing en regeling:     Pitch/variabel toerental 
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Concreet wordt de aanvraag gedaan voor:  
 
 De plaatsing van 3 windturbines voor de productie van elektriciteit, met drie 

wieken, mast en alle functionele componenten die noodzakelijk zijn voor de 
exploitatie van de windturbines; 

 De fundering van 3 windturbines; 
 3 middenspanningscabines voor de levering en opname van elektriciteit aan het 

openbare net; 
 De tijdelijke toegangsweg noodzakelijk voor het bereiken van de windturbines in 

het kader van de bouw en constructie van de windturbines; 
 De permanente toegangsweg noodzakelijk voor het bereiken van de windturbines 

in het kader van de bouw, constructie en exploitatie van de windturbines, de 
cabine en de aanleg van kabels; 

 De aanleg van ondergrondse kabels voor de levering van de geproduceerde 
energie aan het openbare net; 

 De aanleg van het tijdelijke werkplatform, noodzakelijk voor de bouw en 
constructie van de windturbines; 

 De aanleg van het permanente werkplatform, noodzakelijk voor de bouw en 
constructie van de windturbines. 

 
De geplande windturbines hebben een rotor met drie wieken, die draait bij een laag 
toerental. Traag draaiende windturbines worden als “statiger” en minder storend 
ervaren dan de snel draaiende types. De toren is van het volle type en is in staal, beton 
of een combinatie van beide uitgevoerd. De kleur van de windturbine is niet-
reflecterend lichtgrijs RAL 7035. De windturbine en toebehoren zijn in principe in 
eenzelfde kleur uitgevoerd; alleen de mastvoet kan een andere kleur krijgen, 
afhankelijk van de fabrikant van de windturbine.  
 
De initiatiefnemer doet op vandaag geen definitieve uitspraak over het 
windturbinetype. In praktijk zal de initiatiefnemer pas na een prijsvraag beslissen 
welk type windturbine er zal opgericht worden. Vooraleer er zekerheid bestaat over 
het verwerven van een omgeving vergunning, wordt dit dossier verder opgemaakt op 
basis van de mogelijk maximale afmetingen van de windturbine. 
 
De initiatiefnemer engageert zich ertoe dat de afmetingen en specificaties qua impact 
van het uiteindelijke gekozen windturbinetype inferieur zullen zijn aan die van de 
hieronder beschreven types, die ook in de studies werden gehanteerd. In alle 
effectstudies wordt voor dit project immers uitgegaan van de maximale kenmerken 
van meerdere mogelijke windturbinetypes. De maximale waarden van de 
turbinespecificaties worden verder gebruikt voor de beschrijving en een beoordeling 
van de effecten, wat bijgevolg als een worst case benadering kan beschouwd worden. 
 
Om verliezen ten gevolge van het transport tot bij de hoogspanningspost zoveel 
mogelijk te beperken wordt de stroom ter hoogte van de windturbine 
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getransformeerd naar midden spanning. Voor aansluiting op het elektriciteitsnet 
wordt een elektriciteitscabine (aankomst- en vertrekcellen met de nodige 
beveiligings-, meet- en telapparatuur) van 560 x 270 cm voorzien.  
 
Het aangevraagde maximale brongeluid voor dit project bedraagt 105 dB(A) voor de 
3 windturbines. Het brongeluid van een windturbine is het geluiddrukniveau dat die 
turbine produceert indien men fictief veronderstelt dat het afkomstig is van één punt 
op ashoogte. Het brongeluid wordt bepaald bij 95% van het nominaal vermogen. De 
windturbines kunnen geopereerd worden in een gereduceerde modus (lager 
vermogen), waarbij het brongeluid van de windturbines een aantal decibels minder 
bedraagt, om zo te allen tijde en ter hoogte van elke receptor aan de VLAREM-
regelgeving te voldoen.  
 
Er wordt een permanente monitoring van de operationele werking van de 
windturbines voorzien (windproductie, werking lichtbebakening, werking 
geluidsreductie en slagschaduwdetectiesysteem, etc.). Hiertoe zullen de 
windturbines uitgerust worden met de noodzakelijke telecommunicatieapparatuur. 
 
De windturbines voldoen aan de hoogste veiligheidseisen en zijn gecertificeerd 
volgens de geldende IEC61400-norm. Er worden eisen gesteld aan materialen voor 
wat betreft de vermoeiing, corrosie, verbindingstechnieken, etc. om de levensduur te 
waarborgen. De veiligheidssystemen zijn zodanig ontworpen dat de windturbines 
onder alle weercondities veilig geëxploiteerd kunnen worden. De werking van de 
veiligheidssystemen wordt periodiek gecontroleerd. Verder worden er eisen gesteld 
aan het elektrische systeem, arbeidsveiligheid en onderhoudsprocedures om de 
veiligheid van de windturbines gedurende haar levensduur te waarborgen. Het 
onderhoudsprogramma wordt vastgelegd in logboeken. 
 
Naast eigen controles wordt met de turbineleverancier of een gespecialiseerde 
onderhoudsfirma een langdurig onderhouds- en garantiecontract aangegaan, om een 
correcte naleving van het onderhoudsprogramma te waarborgen. 
 
De windturbines zullen uitgerust worden met een ijsdetectiesysteem, 
bliksembeveiliging, een redundant remsysteem en een online controlesysteem. Het 
ijsdetectiesysteem dient ervoor te zorgen dat, bij mogelijke ijsvorming tijdens het in 
bedrijf zijn van de turbines, de windturbines vooraf, preventief, zullen stilgelegd 
worden. Vooraleer de windturbines opnieuw opgestart worden, dient ter plaatse 
gecontroleerd te worden of alle stukken ijs van de bladen verwijderd zijn. Het 
redundante remsysteem beveiligt de windturbines voor “overtoeren” bij hoge 
windsnelheden. Mede in functie van de operationele controle is elke windturbine 
aangesloten op een online controlesysteem. 
 
De stroomproductie van deze 3 windturbines samen wordt berekend op 16.478 MWh 
per jaar. Deze stroom zal op het publieke net geïnjecteerd worden. Hiermee kunnen 
ca. 4.700 gezinnen van groene stroom worden voorzien. 
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4.4. VOORTRAJECT EN VOORADVIEZEN 

 
Voorafgaand aan de vergunningsaanvraag werden reeds verschillende adviezen 
ingewonnen en werd het project aan diverse instanties voorgelegd. Bij verdere 
uitwerking van het project werd steeds rekening gehouden met de genoemde 
bezorgdheden en aandachtspunten. 
 
Reeds heel vroeg in het ontwikkelingstraject van voorliggend project werden 
volgende adviezen bezorgd: 

 Op 27 november 2015 gaf Fluxys een positief advies; 
 Het agentschap Onroerend Erfgoed deelde op datum van 06 november 2015 

mede dat een advies niet is vereist;  
 Op datum van 18 november 2015 gaf NMP (Nationale Maatschappij der 

Pijpleidingen) een positief advies; 
 Op 02 december 2015 gaf BIPT een positief advies;  
 Op 11 januari 2019 gaf Air liquide een positief advies; 
 Op datum van 14 januari 2019 gaf PPS (Petrochemical Pipeline Services) een 

positief advies; 
 
Voor het indienen van de oorspronkelijke vergunningsaanvraag werden ook tal van 
overlegmomenten georganiseerd: 

 Op 24 januari 2019 en 24 april 2019 werd het project voorgesteld aan het 
gemeentebestuur. Daarna werden nog diverse overlegmomenten 
georganiseerd met de initiatiefnemers en het College van Burgemeester en 
Schepenen; 

 Op 18 maart 2019 werd een gecoördineerd overleg georganiseerd op vraag 
van de initiatiefnemers, waarbij het project werd toegelicht aan de Provincie 
Oost-Vlaanderen, Agentschap Natuur en Bos, Afdeling Gebiedsontwikkeling, 
Omgevingsplanning en -projecten (Ruimte en Milieu). Aandachtspunten en 
bezorgdheden werden zorgvuldig verder meegenomen bij de uitwerking van 
het project; 

 
Op 19/07/2019 werd uiteindelijk een vergunningsaanvraag ingediend voor  3 
windturbines met een gelijkaardige inplanting als bij voorliggende aanvraag. 
Ondanks de gerespecteerde afstandsregels ten aanzien van de nabijgelegen 
hoogspanningslijn, bleek op basis van verder onderzoek door Elia dat de veiligheid 
voor WT2 niet kon worden gegarandeerd. Er werd d.d. 19/09/2019 negatief 
geadviseerd. Vervolgens gingen de initiatiefnemers op zoek naar een alternatieve 
inplanting voor WT2. Het licht gewijzigde totaalproject wordt hierbij aangevraagd.  
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Tijdens de procedure van voorgaande vergunningsaanvraag werden volgende 
adviezen ontvangen: 
 

 Negatief advies van Elia op 19 september 2019 (zie eerder); 
 Positief advies van het Vlaams energieagentschap op 22 Augustus 2019; 
 Gunstig advies van Infrabel op 29 august 2019 ; 
 Positief advies van het Agentschap Wegen en Verkeer op 5 september 2019; 
 Positief advies van het Agentschap voor Natuur en Bos op 2 oktober 2019, 

gebaseerd op de natuurstudie; 
 Op datum van 2 oktober 2019 gaf het departement Landbouw en Visserij een 

voorwaardelijk positief advies ten voordele van het project, de aanvrager 
verklaart aan de voorwaarden te zullen voldoen; 

 Op 31 oktober 2019 gaf de Provinciale Omgevingsvergunning commissie een 
voorwaardelijk positief advies op de voorgaande aanvraag, de aanvrager 
verklaart aan de voorwaarden te zullen voldoen; 

 De dienst waterlopen bracht een voorwaardelijk positief advies uit, de 
aanvrager verklaart aan de voorwaarden te zullen voldoen; 

 Er werd een negatief advies uitgebracht door de gemeente Pittem, dit advies 
wordt in deze nota behandeld. 

 
In het kader van voorliggende aanvraag werd op 16/03/2020 een positief advies 
(mits uitvoeren van een trilling studie) verleend door Elia. 
 
Alle adviezen worden aan deze nota toegevoegd onder Bijlages 15 en 16. 
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1. TOETSING VAN DE VERGUNBAARHEID EN 
RUIMTELIJKE MOTIVERING  

 

1.1. ALGEMEEN KADER 

 
Windturbines dienen bij voorkeur ingeplant te worden in gebieden met een hoog 
windpotentieel (d.w.z. een hoge gemiddelde windsnelheid) wil men de beschikbare 
windenergie doeltreffend benutten. 
 
De gekozen regio biedt op dat vlak veel potentieel voor de inplanting van 
windturbines. Dit wordt bevestigd in diverse uitgevoerde windstudies en de 
productieresultaten van de bestaande windturbines. De verdeling van de 
windsnelheden in Vlaanderen wordt voorgesteld op onderstaande figuur. 
 

 
FIGUUR 3: GEMIDDELDE WINDSNELHEID OP EEN HOOGTE VAN 75M 

 
Tenslotte dient de aanstroming van de wind ongestoord te gebeuren. Dit betekent 
concreet dat het aanstroomveld zoveel mogelijk vrij dient te zijn van obstakels (hoge 
gebouwen, hoge bomen) en dit voornamelijk in de dominante windrichting. In deze 
richting zijn nabij het projectgebied geen hoge constructies aanwezig. Er wordt voor 
wat betreft windaanstroming geen hinder (productieverlies) verwacht. Ook de 
onderlinge afstand tussen de turbines is voldoende groot om geen verstoring te 
bekomen. 
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Niettegenstaande het windpotentieel het basiscriterium is voor het vastleggen van 
een geschikt gebied voor de inplanting van een windturbine, dient het projectgebied 
bijkomend aan volgende voorwaarden te voldoen: 
 

 Voor de afvoer van de geproduceerde elektriciteit is een elektriciteitsnet 
nodig. Om technische redenen (stabiliteit van het elektriciteitsnet) dient de 
energie afkomstig van de windturbine te worden afgevoerd via het hoog- of 
middenspanningsnet en is de nabijheid van een hoogspanningspost bijgevolg 
aangewezen.  

 Het projectgebied dient gemakkelijk toegankelijk te zijn voor de bouw en het 
periodiek onderhoud van de turbine. De toegang tot de site voor het gewone 
en uitzonderlijke vervoer zal gebeuren via de standaard toegangswegen. De 
site is eenvoudig te bereiken. Om tot op de inplantingsplaatsen van de turbines 
te geraken zal men zo veel als mogelijk gebruik maken van de aanwezige 
wegeninfrastructuur, al dan niet tijdelijk verbreed op sommige plaatsen om 
een gemakkelijke doorgang te bieden. Deze toegangswegen zijn eveneens op 
de inplantingsplannen, horende bij deze vergunningsaanvraag, aangeduid. Er 
wordt een onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en permanente 
infrastructuur. De oppervlakte van de permanente inrichtingen worden 
minimaal gehouden; 

 De windturbine moet op een voldoende grote veiligheidsafstand gelegen zijn 
van infrastructuren, opslagplaatsen van explosieve stoffen, …. De 
veiligheidsafstanden ten opzichte van de verschillende infrastructuren zijn 
gerespecteerd (zie ook veiligheidsstudie afzonderlijk toegevoegd bij deze 
aanvraag). 

 De inplanting van de windturbines mag de beleidsopties inzake de 
bodembestemming van het gebied niet in het gedrang brengen.  

1.2. VERGUNBAARHEID 

 
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening omschrijft de organisatie van de ruimtelijke 
ordening in Vlaanderen en geldt voor iedereen met (ver-)bouwplannen. De Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) heeft betrekking op heel Vlaanderen en is sinds 
1 september 2009 van kracht, als aanpassing van het decreet van 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. 
 
Artikel 4.4.9 VCRO luidt als volgt:  
 

"§1. Het vergunningverlenende bestuursorgaan mag bij het verlenen van een 
stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning in een gebied 
dat sorteert onder de voorschriften van een plan van aanleg, afwijken van de 
bestemmingsvoorschriften, indien het aangevraagde kan worden vergund op 
grond van de voor de vergelijkbare categorie of subcategorie van 
gebiedsaanduiding bepaalde standaardtypebepalingen, vermeld in de bijlage bij 
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het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van 
nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, zoals de tekst ervan is vastgesteld bij het besluit van 11 april 
2008. Het eerste lid laat geen afwijkingen toe op de voorschriften van het plan 
van aanleg die betrekking hebben op de inrichting en het beheer van het gebied.  
 
§2. Voor de toepassing van § 1, eerste lid, geldt dat een bestemmingsvoorschrift 
van een plan van aanleg alleszins vergelijkbaar is met een categorie of 
subcategorie van gebiedsaanduiding, indien deze concordantie vermeld wordt in 
de tabel, opgenomen in artikel 7.4.13, eerste lid, of in de concordantielijst, 
bepaald krachtens voornoemd artikel 7.4.13, tweede lid. De Vlaamse Regering 
kan overige concordanties vaststellen."  

 
Door toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), wordt de 
inplanting van een windturbine vergunbaar voor percelen die overeenkomstig het 
gewestplan in een landbouwgebied zijn gelegen. De clichering (Codex, Art 4.4.9) laat 
namelijk toe dat voor de aanvraag van een vergunning een afwijking van de 
bestemmingsvoorschriften kan bekomen worden indien het aangevraagde kan 
worden vergund op grond van de voor de vergelijkbare categorie of subcategorie van 
gebiedsaanduiding bepaalde standaardtypebepalingen (Standaardtypebepalingen 
zoals vermeld in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 
tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de 
ruimtelijke uitvoeringsplannen). 
 
Door de wijziging van 16 juli 2010 is de clichering voortaan toepasbaar voor gebieden 
die sorteren onder de voorschriften van een gewestplan. Hierdoor kan de clichering 
toegepast worden voor de windturbines die op agrarisch gebied gelegen zijn volgens 
het gewestplan. 
 
De omgeving vergunning voor een windturbinepark bestaande uit 3 windturbines, 
dient aangevraagd bij de Provincie West-Vlaanderen. 
 
De basis van de windturbine wordt niet beschouwd als gebouw, maar als mast. Deze 
mast van een windturbine is te beschouwen als een technische installatie, waarvoor 
geen architect noodzakelijk is bij het opstellen van de vergunningsaanvraag. 
 
Het plaatsen van een windturbine wordt, vanuit de vaststelling dat die een 
betekenisvolle bijdrage levert of kan leveren aan de openbare elektriciteitsproductie, 
beoordeeld vanuit haar functie voor het algemeen belang.  
 
De locatiekeuze voor windturbines en windturbineparken moet zowel in de stedelijke 
gebieden en de kernen als in de open ruimte passen binnen een samenhangende visie 
op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het betrokken gebied. In het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen worden afwegingselementen vermeld op basis waarvan 
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een toetsing van de locatie voor de windturbines of windturbineparken aan de visie 
op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling kan plaatsvinden: 
 

 Het project sluit aan bij de schaal en de opbouw van het landschap; 
 De omvang van het project tast de structuur en de essentiële functies van de 

randstedelijke gebieden of het buitengebied niet aan. 
 Het ruimtelijk principe van gedeconcentreerde bundeling uit het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen wordt algemeen voor de inplanting van 
windturbines verfijnd in het principe van de plaatsdeling (sitesharing). Door 
windturbines zo veel mogelijk te bundelen, moet het behoud van de nog 
resterende open ruimte in het sterk verstedelijkte Vlaanderen worden 
gegarandeerd. De absolute voorkeur gaat dan ook uit naar het realiseren van 
windenergieopwekking door middel van een clustering van windturbines. 

 
Artikel 11.7 van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 tot bepaling van 
handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, bepaalt dat een 
stedenbouwkundige vergunning niet nodig is voor de aanleg van de strikt 
noodzakelijke toegangen tot en opritten naar installaties van algemeen belang. Het 
besluit van 16 juli 2010 trad in werking op 1 december 2010.  
 
Ingevolge artikel 2, 4° van het besluit van de Vlaamse regering tot aanwijzing van de 
handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, §2, en artikel 4.7.1, §2, tweede 
lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en tot regeling van het vooroverleg 
met de Vlaamse Bouwmeester, worden beschouwd als handelingen van algemeen 
belang: ‘openbare elektrische leidingen, met inbegrip van de bijbehorende 
infrastructuur, zoals transformatorstations, installaties voor de productie van 
elektriciteit, dienstgebouwen en andere‟. 

Uit de samenlezing van deze bepalingen volgt dat de oprichting van windturbines die 
aangesloten worden op het openbare elektriciteitsnet, handelingen van algemeen 
belang zijn en dat er geen stedenbouwkundige vergunning nodig is voor de aanleg 
van de strikt noodzakelijke toegangen tot deze windturbines. 
 
 Voorliggende aanvraag is volledig in overeenstemming met de wettelijke 

voorschriften voor aanvragen van windturbineprojecten.  

1.3. RUIMTELIJKE MOTIVERING 

 

1.3.1. OMZENBRIEF RO/2014/02 

 
De omzendbrief vermeldt als een algemene richtlijn voor het inpassen van 
windturbines in het landschap, dat men zoveel mogelijk aansluiting dient te zoeken 
bij reeds bestaande grootschalige (lijn)infrastructuren, grote verticale elementen en 
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andere constructies die reeds een impact hebben op het landschap. Waar mogelijk 
dienen de windturbines opgesteld te worden volgens een harmonische lijn- of raster.  
 
Bij de inplanting van windturbines moet ook gestreefd worden naar de concentratie 
van windturbines in de stedelijke gebieden en in de kernen van het buitengebied. Het 
niveau en de reikwijdte van de voorzieningen worden in overeenstemming gebracht 
met het belang van de kern. 
 
De geplande windturbines bevinden zich ten zuiden van de Ringlaan R. Depaepe 
(N37) ten zuiden van het centrum van Pittem. In dit gebied bevinden zich eveneens 
de lijninfrastructuren van de spoorlijn en de dominant aanwezige 
hoogspanningslijnen.  
 
In die zin voldoet het voor 100% aan het bundelingscriterium zoals verwoord 
in de Omzendbrief R0/2014/02. Door de visuele aansluiting met deze 
structuren wordt de druk op de open ruimte en de bestaande omgeving 
beperkt.  
 
In de landschapsstudie toegevoegd aan deze aanvraag wordt tevens 
aangegeven dat er geen negatieve landschappelijke effecten worden verwacht 
ten gevolge van het voorziene project. 

1.3.2. RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN 

 
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden voor de verschillende functies en 
activiteiten de doelstellingen geconcretiseerd in ruimtelijke 
ontwikkelingsperspectieven.  
 
Voor het windturbinevraagstuk zijn de ontwikkelingsperspectieven voor 
gemeenschap– en nutsvoorzieningen relevant. Deze elementen werden volledig 
weerhouden in de van toepassing zijnde omzendbrief R0/2014/02. 
 
Bij de ontwikkelingsperspectieven voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen in het 
buitengebied schrijft het RSV voor dat "de aan het wonen gekoppelde gemeenschaps- 
en nutsvoorzieningen worden geconcentreerd in de kernen van het buitengebied”. De 
niet aan wonen gekoppelde gemeenschaps- en nutsvoorzieningen moeten voldoen 
aan de volgende ruimtelijke voorwaarden: 
 

 De schaal van de voorziening sluit aan bij de schaal van het landschap; 
 De omvang van de voorziening tast de structuur en de functie van de 

structuurbepalende functies van het buitengebied niet aan." 
 
De visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het gebied met het oog op de 
locatiekeuze van één of meer windturbines moet het mogelijk maken te evalueren of 
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de locatie voldoet aan de ruimtelijke voorwaarden die in het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen worden vooropgesteld, zoals hieronder beschreven.  
 
“Gedeconcentreerde bundeling”: er moet gestreefd worden naar de concentratie 
van windturbines in de stedelijke gebieden en in de kernen van het buitengebied. Het 
niveau en de reikwijdte van de voorzieningen worden in overeenstemming gebracht 
met het belang van de kern. 
 

Het geplande project is in overeenstemming met het niveau en de reikwijdte 
van de bestaande voorzieningen. Ten noordoosten van de projectzone bevindt 
zich de kern van Pittem en de N37. Tevens wordt het project gebundeld met 
de spoorlijn 73 (Deinze – De Panne) en de dominant aanwezige 
hoogspanningslijnen. 
 

“Site sharing”: de bundeling van windturbines moet het behoud van de nog 
resterende open ruimte in het nog sterk verstedelijkte Vlaanderen mee 
ondersteunen.  
 

Bij het uitwerken van de opstelling werd gestreefd naar het principe van site- 
sharing of plaatsdeling met andere infrastructuren die al bepalend zijn voor 
het omliggende landschap.  

 
“Ruimtelijke bundeling”: er dient te worden gestreefd naar een zo groot mogelijke 
ruimtelijke bundeling met andere infrastructuren die reeds een belangrijke ruimtelijk 
– landschappelijke en visuele invloed hebben (Gsm–masten, hoogspanningslijnen en 
-pylonen, kunstwerken, …).  
 

De onmiddellijke invloedssfeer van de projectlocatie wordt gekenmerkt door 
belangrijke landschapsbepalende infrastructuren: de spoorlijn 73 (Deinze – 
De Panne), de N37 en de kern van Pittem. Het windturbineproject vindt 
aansluiting bij deze belangrijke landschap structurerende elementen, en 
wordt bovendien volledig parallel aan de dominant aanwezige 
hoogspanningslijnen opgesteld. 

 
“Inpasbaar in de schaal van het landschap”: het project sluit aan bij de schaal en 
de opbouw van het landschap.  
 

Qua landschapsstructuur kan geconcludeerd worden dat de geplande 
windturbines inpasbaar zijn omwille van het gebundeld voorkomen met de 
reeds bestaande infrastructuren. De footprint van een winturbine op zich is 
relatief beperkt, en het historisch landschap werd reeds ‘verstoord’ door de 
aanleg van de spoorlijn 73 (Deinze – De Panne), de N37 en de verdere 
verstedelijking van Pittem. Bovendien zijn de geplande windturbines niet 
gelegen binnen een (vastgesteld) landschapsatlasrelict. 
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Qua landschapsbeeld kan geconcludeerd worden dat voor het merendeel van 
de zichtlocaties de geplande windturbines landschappelijk inpasbaar geacht 
worden. Op bepaalde locaties zullen de geplande windturbines duidelijker 
aanwezig zijn in het landschapsbeeld. Bewonersaantal ter hoogte van deze 
locatie zijn echter beperkt, waardoor het potentieel aantal gehinderden 
eveneens beperkt is. Bovendien zullen vanuit verschillende overige locaties de 
geplande windturbines niet zichtbaar zijn, bijvoorbeeld omdat de geplande 
windturbines visueel ‘verstopt’ worden door de topografie, opgaande 
vegetatie of gebouwen.  
 
Zie ook de uitgebreide landschapsstudie zoals deze gevoegd werd bij deze 
aanvraag. 

 
“Behoud van de bestaande functies”: de omvang van het project tast de structuur 
en de essentiële functies van de Randstedelijke gebieden of het buitengebied niet aan. 
 

Het project zal de essentiële functies van het gebied niet aantasten. Het project 
kan worden gerealiseerd in synergie met de nabijgelegen functies.  

 
"Ruimtelijke concentratie": "Bij de ruimtelijke concentratie wordt rekening 
gehouden met technische vereisten, optimalisatie van de energieproductie en een 
optimale milieutechnische inplanting.” 
 

Deze voorwaarde wordt eveneens teruggevonden in de omzendbrief die het 
afwegingskader bevat voor het vergunnen van windturbines, geactualiseerd in 
2014: "Bij de ruimtelijke concentratie wordt rekening gehouden met technische 
vereisten, optimalisatie van de energieproductie en een optimale 
milieutechnische inplanting”. 

 
Uit de verschillende studies en plannen die onderdeel uitmaken van deze 
lokalisatienota blijkt dat bij de inplanting rekening is gehouden met: 

 
 Het respecteren van de VLAREM-normen betreffende de exploitatie van 

windturbines; 
 De afstandsnormen (naar beschermde gebieden, infrastructuren, 

woningen en de andere windturbines) worden gerespecteerd; 
 De afstandsnormen ten aanzien van de verbindingen tussen verschillende 

telecommunicatiezendmasten worden gerespecteerd; 
 De windturbines werden op voldoende afstand van elkaar ingeplant 

teneinde de parkeffecten zo veel als mogelijk te beperken en te zorgen voor 
een optimale energieproductie. Dit geldt voor alle windturbines in het 
project; 
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Het is nuttig in dit kader enkele structuurbepalende elementen te situeren in deze 
omgeving die het karakter van de regio illustreren. Hieronder is een kaart gevoegd 
met de aanduiding van de lokale dominante ruimtelijke structuren.  
 

 

 

FIGUUR 4 STRUCTUURBEPALENDE ELEMENTEN IN DE REGIO 
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 We kunnen hieruit besluiten dat de windturbines zijn ingeplant volgens 
een correcte ruimtelijke concentratie, en dat het project past binnen de 
visie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 

1.3.3. RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN WEST-VLAANDEREN 

 
Op 6 maart 2002 werd het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen 
goedgekeurd. Gelet op de snel evoluerende maatschappij en de gewijzigde 
planningscontext werd in 2010 beslist om het PRS in herziening te stellen, met als 
resultaat het addendum op het PRS West-Vlaanderen (2014). Deze gecoördineerde 
versie bevat bestaat uit een samenvoeging van het oorspronkelijke structuurplan met 
de wijzigingen na de herziening, en bevat zo de meest actuele toestand van het PRS 
West-Vlaanderen. 
 
Op 20 november 2009 werd door de Bestendige Deputatie de ontwerpbeleidsvisie 
‘Ruimte voor windturbineprojecten in West-Vlaanderen’ vastgesteld. De beleidsvisie 
was op dat moment een compromis tussen de vergunningverlenende overheden 
(gewest en provincie), betrokken bij de vergunningsdossiers voor grootschalige 
windturbines. De deputatie keurde nog geen definitieve beleidsvisie goed. Het werd 
nuttig geacht een afstemming na te streven tussen het Vlaams Gewest (beoordeling 
stedenbouwkundige vergunning) en de deputatie (beoordeling milieuvergunning).  
 
Het beleidskader dat specifiek is opgesteld voor de inplanting van 
windturbineprojecten, is niet opgenomen in het PRS-WVL. Er werd geopteerd om de 
algemene ruimtelijke principes op te nemen in het PRS-WVL.  
 
Volgende principes zijn van belang voor de inplanting van windturbines in West-
Vlaanderen. 
 
Respect voor de landschappelijke structuur  
 

“Het omgaan met (…) het plaatsen van windturbines (…) moet dan ook 
gebeuren met respect voor de landschappelijke structuur.” 

 
Positieve benadering 
 

“Bij het bepalen van zoeklocaties wordt ‘ingezoomd’ op positieve 
aanknopingspunten voor de inplanting van windturbines. De mogelijk 
negatieve parameters worden daarna aan de oefening toegevoegd. Is er m.a.w. 
geen positieve aanknoping, dan is er geen zoeklocatie. Het principe van de 
gedeconcentreerde bundeling staat hierbij voorop.” 

 
“Als positief aanknopingspunt wordt minstens een bundeling van 2 of meer 
grootschalige ruimtelijke structurerende elementen vooropgesteld zoals een 
regionaal (of lokaal) bedrijventerrein, haventerrein, regionale 
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lijninfrastructuur (kanaal, autosnelweg, ringweg, spoorweg) en een stedelijke 
kern. Minstens 1 van deze positieve aanknopingspunten dient een vlakvormig 
ruimtelijk structurerend element te zijn (regionaal bedrijventerrein, 
haventerrein, stedelijke kern). De prioriteit in het bepalen van deze positieve 
aanknopingspunten ligt in het bepalen van de mate waarin het element 
voldoende ruimtelijk structurerend is. Zo kan een lokaal bedrijventerrein, 
door zijn omvang, in voldoende mate ruimtelijk structurerend zijn om dit als 
positief aanknopingspunt te zien. Hetzelfde principe geldt voor de 
lijninfrastructuren. Er wordt m.a.w. eerder gekeken naar de inrichting van een 
bepaalde weg (vb. 2x2), dan naar zijn specifieke selectie binnen de 
wegencategorisering.” 
 
 Het geplande project kent volgende positieve aanknopingspunten: de 

spoorlijn 73 (Deinze – De Panne), de gewestweg N37 en de dominant 
aanwezige hoogspanningslijnen.  

 
“Als negatieve parameters onderscheiden we het potentieel aantal 
gehinderde, de landschappelijke, cultuurhistorische waarden van de 
onmiddellijke omgeving en natuurlijke waarden. Deze parameters kunnen 
beschouwd worden als de ‘praktische haalbaarheid’ voor de inplanting van 
een windturbineproject. Onder landschappelijke, cultuurhistorische waarden 
verstaan we ankerplaatsen en bij uitbreiding relictzones, zoals gedefinieerd in 
het PRS-WV. Onder natuurlijke waarden verstaan we vogelrichtlijngebieden, 
habitatrichtlijngebied, Ramsar-gebied.” 
 
 Het potentieel aantal gehinderden wordt besproken in deze tekst en 

in alle bijgevoegde impactstudies bij deze aanvraag (geluid, 
slagschaduw, gezondheid en veiligheid, landschap, natuur). De 
nodige preventieve maatregelen worden genomen om de hinder voor 
alle omwonenden te beperken. Er zijn geen significante effecten te 
verwachten. 

 
Minder met meer 
 

“Hoe meer energieopbrengst door windturbines kan verwezenlijkt worden op 
een bepaalde locatie, hoe groter de appreciatie van de zoeklocatie. We gaan 
immers op zoek naar de ‘best beschikbare plaats’ en bewaken de schaarsheid 
aan open ruimte. Liever enkele grote ‘welgeplaatste’ windturbineparken dan 
een lappendeken van verschillende kleine parken. Bij dit principe gaan we er 
eveneens van uit dat de inplanting van windturbines de basisbestemming van 
de locatie niet mag hypothekeren.” 
 
 De geplande windturbines hebben omwille van het respecteren van 

veiligheidsafstanden een maximale rotordiameter van 104m. De 
tiphoogte bedraagt 150 meter. Deze keuze heeft te maken met de 
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beschikbare ruimte tussen de kernen van Pittem en Tielt, rekening 
houdend met de aanwezige bewoning en de te respecteren 
veiligheidsafstanden ten aanzien van de hoogspanningslijnen, 
autowegen en spoorweg. Hierdoor wordt deze beschikbare plaats zo 
goed als mogelijk ingevuld.  

1.3.4. GEWESTPLAN 

 

De projectsite is volgens het gewestplan gelegen in een agrarisch gebied (hoofdcode 
0900) dat zich uitstrekt over een grote oppervlakte ten westen van de projectsite.  De 
windturbines zijn ten zuiden op minimaal 336m afstand van het woongebied van 
Pittem (code 0100) gesitueerd. 
 
Door toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), wordt de 
inplanting van een windturbine vergunbaar voor percelen die overeenkomstig het 
gewestplan in een landbouwgebied zijn gelegen. De clichering (Codex, Art 4.4.9) laat 
namelijk toe dat voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning een 
afwijking van de bestemmingsvoorschriften kan bekomen worden indien het 
aangevraagde kan worden vergund op grond van de voor de vergelijkbare categorie 
of subcategorie van gebiedsaanduiding bepaalde standaardtypebepalingen 
(Standaard typebepalingen zoals vermeld in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse 
Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de 
vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen). 
 

 
 

FIGUUR 5 UITTREKSEL UIT HET GEWESTPLAN (BRON: WWW.GISVLAANDEREN.BE) 

0100 - woongebieden

0101 - woongebieden met kultureel- historische en/of esthetische waarde

0102 - woongebieden met landelijk karakter

0105 - woonuitbreidingsgebieden

0200 - gebieden  voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut

0401 - gebieden voor dagrecreatie

0500 - parkgebieden

0900 - agrarische gebieden

0901 - landschappelijk waardevol agrarische gebieden

0913 - archeologische site

1100 - ambachtelijke bedrijven en kmo's
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1.3.5. RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN 

 

Er zijn geen GRUP’s gelegen in de omgeving van de windturbines. Het 
dichtstbijzijnde is op zo’n 4,9 km afstand gelegen. Het betreft GRUP “Afbakening 
regionaal stedelijk gebied Roeselare”. Zo’n 5,5 km naar het zuidoosten bevindt zich 
GRUP “Klei van Ieper en Maldegemklei”. Deze plannen interfereren niet met de 
aanvraag om windturbines te plaatsen. 

De Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Pittem werken een toekomstvisie uit 
voor ‘de kleiput en omgeving’ in dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP). 
Dit plan heeft geen effecten op de locatie waar de windturbines worden gepland. 

Ook het Provinciaal RUP Solitaire vakantiewoningen - Midden West-Vlaanderen 
heeft geen effecten op de locatie waar de windturbines worden gepland. 

De gemeente werkt tevens aan het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
"RUIMTELIJKE KWALITEIT CENTRUM PITTEM". Een inspraakmoment hierover 
werd georganiseerd op 22 mei 2019. De geplande windturbines zijn voorzien buiten 
de bestudeerde zone. 

1.3.6. RUIMTELIJK STRUCTUURPLANNEN PITTEM 

 

Het ruimtelijke structuurplan van Pittem doet geen specifieke uitspraken over de 
inplanting van nieuwe windturbines op het grondgebied.  

Het ruimtelijk structuurplan van de gemeente Pittem kwalificeert de regio van de 
Pittembergkouter als een gaaf landschap en als structurerend reliëfelement van de 
zuidelijke flank plateau van Tielt (Pittemberg). In dit gebied (Pittembergkouter) zijn 
nog verschillende oude kouterontginningen terug te vinden, en is de percelering nog 
volgens de 18de eeuw. Het beeld is bepaald door wijdse panoramische zichten en 
geïsoleerde bebouwing. Enkele beek begeleidende begroeiingen zorgen voor 
lineaire structuren. De Pittemberg is een markant element in het landschap die de 
identiteit van het huidig landschap in belangrijke mate bepaalt. Het is een 
structuurbepalend element, belangrijk voor de herkenbaarheid van het gebied.  

De gemeente zoekt naar beheersmaatregelen om een verdere versnippering van het 
landschap door verspreide (zonevreemde) bebouwing tegen te gaan. In de omgeving 
van Pittem Berg zal er voor worden gepleit om bepaalde bestaande onbebouwde 
agrarische subzones definitief onbebouwd te handhaven. 

Ook in de verkenningsnota voor de “ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos” 
wordt voorgesteld om Pittemberg - aangeduid als markante steilrand – bouwvrij te 
houden omwille van de landschappelijke kwaliteiten. Behoud en versterken van 
KLE’s is volgens deze visie wenselijk, onder meer in functie van erosiebestrijding. 

De inplanting van windturbine 3 wordt voorzien nabij de Pittemberg. Deze 
inplanting kan perfect gemotiveerd worden, ondanks de bovenvermelde visie. Het 
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landschap ter hoogte van de geplande windturbines heeft namelijk reeds 
verschillende wijzigingen doorgemaakt, zoals de aanleg van de spoorlijn en de N37 
en de verdere verstedelijking van Pittem. De footprint van een winturbine op zich is 
relatief beperkt. 

Ten aanzien van de historische context kan gesteld worden dat inplanting van een 
windturbine zorgt voor een nieuwe ‘laag’ aan de historische continuïteit van dit 
landschap. Dat het toevoegen van zo’n nieuwe laag een logische evolutie is, blijkt 
trouwens uit enkele recente regeringsbeslissingen, o.a. de goedkeuring van de 
visietekst van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) en het plan 
“Windkracht 2020”. Zo wordt in de visietekst van het Witboek BRV gesteld dat 
windturbines “bestemmingsneutraal” worden. Het adagium dat windmolens deel 
uitmaken van het Vlaamse landschap loopt als een rode draad doorheen het plan 
“Windkracht 2020", dat stelt dat windmolens in principe overal moeten kunnen 
komen en dat ze nooit op voorhand ergens kunnen uitgesloten worden. 

Gezien ook de sterke bundeling van de geplande windturbines met en de parallelle 
opstelling aan de dubbele spoorweg kunnen de geplande windturbines sterk 
worden geïntegreerd in het landschap. 

Het project past binnen de visie van het Gemeentelijk Structuurplan Pittem. 

1.3.7. APA EN BPA  

 

Plannen van aanleg (Algemeen Plan van Aanleg en Bijzonder Plan van Aanleg) zijn 
gemeentelijke plannen die de bestemmingen van het gewestplan kunnen 
detailleren. Ze leggen voor het volledige grondgebied van een gemeente of een deel 
ervan de bestemmingen vast. Er is geen APA voor de betrokken zone. Voor het 
projectgebied zijn er evenmin relevante BPA’s. 

1.4. MAXIMALE INVULLING 

 
De zone die werd geselecteerd betreft de strook ten zuiden van de N37, tussen de 
woonzone van Pittem en deze van Tielt. De voorgestelde invulling representeert het 
maximaal mogelijke, in functie van omgevingselementen en ingewonnen 
vooradviezen.  
 
Nog een verdere uitbreiding binnen deze zone is vandaag niet mogelijk, gezien de te 
respecteren bufferafstanden ten aanzien van alleenstaande woningen, de spoorweg 
en de gewestweg. Dit wordt duidelijk op basis van onderstaande figuur. 
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FIGUUR 6: ZONE TUSSEN PITTEM (WEST) EN TIELT (OOST) 
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2. GROND- EN RUIMTEGEBRUIK 
 
Voor het plaatsen van een windturbine is relatief gezien niet veel oppervlakte nodig.  
 
• De windturbines zelf worden opgetrokken op een ronde fundering met een 

diameter van 18 m. De fundering is ca. 3m diep. Voor het bepalen van de lengte 
van en het aantal heipalen dient een grondig bodemonderzoek te worden 
uitgevoerd in een latere en meer concrete fase van het project. Bij de aanleg 
van windturbines worden meestal paalfunderingen voorzien. 

• Vlak naast de locaties van de funderingen worden werkplatformen 
aangelegd. Deze werkplatforms worden gebruikt als montageplaats, 
stockageplaats en als kraanplaats. Slechts een gedeelte van de werkplatformen 
wordt als permanente constructie aangelegd (in steenslag), voor een 
oppervlakte van ca. 25 x 25m per werkplatform. Hiertoe wordt tot 40 cm 
uitgegraven vanaf het maaiveld. De overige werfplatformen zijn tijdelijk en 
worden ingericht aan de hand van rijplaten (geen bodemingreep); 

• Voor de turbines worden toegangswegen voorzien die naar de 
werkplatformen leiden. De toegangswegen zijn 5m breed, maar slechts 3m 
wordt als permanent aangelegd (steenslag). De overige 2m breedte wordt 
voorzien als tijdelijk (rijplaten). Ook voor de permanente toegangswegen 
wordt er 40cm afgegraven vanaf het maaiveld (d.i. de dikte van de onstabiele 
teelaarde), en vervolgens geotextiel, geogrid en een laag steenslag 
aangebracht. Er zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de bestaande 
openbare wegen; 

• Bij enkele windturbines hoort eveneens een elektriciteitscabine met 
maximum afmetingen van 5,6m x 2,7m (lengte x breedte). Een kabeltracé 
verbindt de turbine met de elektriciteitscabine. Dit tracé loop onder het 
werkplatform en de toegangsweg. Het kabeltracé is 80cm breed en wordt 
uitgegraven tot 1m diepte. De elektriciteitscabine wordt tot 80cm diepte 
uitgegraven.  

 
Een overzicht van de te verharden oppervlaktes die noodzakelijk zijn voor de 
realisatie van het beoogde project is aangeduid op de plannen toegevoegd bij deze 
aanvraag. 

2.1. IMPACT OP AGRARISCH GEBIED 

 
De windturbines zijn gesitueerd in een zone die vandaag in gebruik is voor 
landbouwactiviteiten. 
 
Ten einde de hinder ten gevolge van de werkzaamheden zo veel als mogelijk te 
beperken worden volgende maatregelen genomen: 
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• De doorlooptijd van de plaatsing van de windturbines wordt zo kort als 
mogelijk gehouden. De werf wordt aaneensluitend verdergezet en 
onderbrekingen worden zo veel als mogelijk vermeden, dit om de totale 
termijn van de bouw zo kort mogelijk te houden. 

• De speciale vrachten en grote transporten worden uitgevoerd in periodes van 
luwte op de wegen. De wieken, masten en de gondels zijn speciale transporten 
en mogen enkel worden aangevoerd na 22:00 uur. Andere grote transporten 
van vrachtwagens worden vermeden tussen 7u30 en 9u00 en tussen 16u00 en 
17u30. 

 
De inname van landbouwgrond tijdens de volledige duur van de exploitatie wordt 
minimaal gehouden, door onderscheid te maken tussen permanente en tijdelijke 
infrastructuur, waarbij de permanente inname zo minimaal mogelijk wordt 
gehouden. Daarnaast worden de toegangswegen zo kort mogelijk gehouden door ze 
maximaal aan te sluiten op bestaande toegangswegen. 
 
Bij het uitzoeken van de inplanting van funderingen en toegangswegen werd zo veel 
mogelijk aandacht geschonken aan de inpassing ervan in de huidige exploitatie van 
de landbouwgronden. 
 
De werkoppervlakten en de toegangswegen worden zo veel als mogelijk aan de rand 
van de percelen gebouwd en aanpalend aan de bestaande wegenis, ten einde de 
activiteiten minimaal te hinderen. De keuze van deze locaties werd in samenspraak 
met de grondeigenaars vastgelegd. 
 
Standaard in de contracten voor het vestigen van de rechten om de windturbines te 
kunnen plaatsen, is opgenomen dat de windturbines zullen worden ontmanteld, en 
de grond in oorspronkelijke staat hersteld, bij het einde van de twintigjarige periode. 
De fundering wordt verwijderd tot en met een diepte van 250 cm. Deze ontmanteling 
gebeurt op kosten van de eigenaar van de windturbines. 
 
De inplantingsorganisatie van de windturbines en bijhorende infrastructuren werden 
voorgelegd bij het agentschap Landbouw en Visserij op 29 april 2019. Er werd 
rekening gehouden met de bezorgdheden die tijdens het overleg zijn aan bod 
gekomen. 

2.2. IMPACT OP BEDRIJVENTERREINEN 

 
De windturbines liggen op een grote afstand van bedrijventerreinen, waardoor geen 
negatieve effecten kunnen verwacht worden. 
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2.3. IMPACT OP SPORT –EN RECREATIEGEBIEDEN 

 
In de onmiddellijke buurt van het project is geen sport - of recreatie infrastructuur 
aanwezig.  

2.4. IMPACT OP ZEEHAVENGEBIEDEN 

  
De windturbines liggen op een grote afstand van het zeehavengebied, waardoor geen 
negatieve effecten kunnen verwacht worden. 
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3. LANDSCHAP EN ONROEREND ERFGOED 
 

3.1. ALGEMEEN 

 
Niettegenstaande het subjectieve karakter van de landschappelijke impact laten een 
aantal min of meer objectieve criteria toe de kwaliteit van een landschap te 
analyseren en bijgevolg ook de effecten van een project op de kwaliteit ervan te 
evalueren.  
 
Een windpark kan, wanneer de windturbines de bestaande structurele elementen 
(wegen, waterwegen...) doorbreken, een fundamentele impact hebben op de 
structuur van het landschap en aldus de manier waarop het landschap wordt ervaren 
gevoelig veranderen. 
 
Anderzijds kunnen ze, bij een verantwoorde inplanting, de bestaande structuur 
versterken en als dusdanig de kwaliteit van het landschap vergroten. Dit is 
voornamelijk het geval wanneer windturbines worden ingeplant binnen bestaande 
structurele elementen, wat in dit project volledig van toepassing is aangezien de 
windturbines opgesteld staan volgens de al aanwezige lijnstructuur van de spoorlijn 
73 (Deinze – De Panne), de N37 en de hoogspanningslijnen. 
 
De impact op de visuele rust van het landschap is mede afhankelijk van de 
rotatiesnelheid (aantal omwentelingen van de rotor). In het kader van het project 
wordt geopteerd voor een windturbine met 3 rotorbladen met een lage 
rotatiesnelheid. Traag draaiende windturbines worden als “statiger” en minder 
storend ervaren dan de snel draaiende types.  
 
De toren is van het volle type (buismast) en is in staal, beton of een combinatie van 
beide uitgevoerd. De kleur van de windturbines is niet-reflecterend lichtgrijs. 
 
Het agentschap Onroerend Erfgoed adviseert, om de inplanting van windturbines te 
laten aansluiten bij de karakteristieken van het bestaande landschap en bij de 
bestaande economische infrastructuur en om windturbines in te planten in 
landschappen met dezelfde dimensies. Volgens het agentschap Onroerend Erfgoed 
wordt voor de inplanting van windturbines in de open ruimte het best aansluiting 
gezocht bij lijninfrastructuren die al een impact hebben op het landschap, al dan niet 
versterkt door neveninfrastructuren. Op deze manier wordt de beleving van deze 
landschappelijk structurerende elementen benadrukt.  
 
In bijlage wordt een visualisatiestudie gevoegd die deel uitmaakt van de 
lokalisatienota. De studie geeft weer in welke mate de windturbines in het landschap 
visueel aanwezig zijn en de mate waarin de windturbines zichtbaar zijn vanuit 
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diverse punten in het landschap (dichtbij en op grotere afstand) en dit op een afstand 
van 2 tot resp. 10 km. 

3.2. SITUERING T.O.V. LANDSCHAPSELEMENTEN EN ONROEREND ERFGOED  
 
Het decreet van 03 maart 1976 met betrekking tot de bescherming van monumenten, 
stads- en dorpsgezichten regelt de bescherming, instandhouding, onderhoud en 
herstel van monumenten, stads- en dorpsgezichten. Op de website 
www.onroerenderfgoed.be wordt een databank bijgehouden van de in Vlaanderen 
aanwezige monumenten, stads- en dorpsgezichten.  
 
De geplande windturbines zijn niet gelegen ter hoogte van beschermde, vastgestelde 
of wetenschappelijke erfgoedwaarden. In de (ruime) omgeving zijn wel verschillende 
erfgoedelementen gelegen. 
 
In de ruime omgeving zijn volgende beschermde monumenten gelegen: 
 
 Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw: toren op ca. 1 km ten noorden van WT1 en WT2; 
 Rysselendemolen op ca. 1,5 km ten westen van WT1. 
 
Daarnaast zijn verschillende elementen uit de vastgestelde inventaris bouwkundig 
erfgoed gelegen in de ruimere omgeving van de geplande windturbines (zie 
onderstaande figuur). 
 

 
FIGUUR 7: SITUERING VAN HET PROJECT T.O.V. ERFGOEDWAARDEN 
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3.3. HUIDIGE LANDSCHAPSBEELD 

 
Het landschapsbeeld ter hoogte van de geplande windturbines werd in de 
landschapsstudie bestudeerd op basis van foto’s tijdens een terreinbezoek 
(17/05/2019) en de op basis daarvan opgemaakt visualisaties.  
 
Hieruit blijkt dat het landschap in de omgeving van de geplande windturbines veelal 
bestaat uit een glooiend, agrarisch landschap, wat bevestigd wordt door de reliëfkaart 
waarin de valleigebieden en Pittem Berg duidelijke uitspringen. Tussen de 
dorpskernen van Pittem en Tielt liggen verspreid nog verschillende boerderijen en 
lintbebouwing langsheen de grotere wegen. Daarnaast zijn verspreid in het landschap 
ook in beperkte mate clusters van opgaande begroeiing gelegen. 
 
De N37, de spoorlijn 73 (Deinze – De Panne) en de hoogspanningslijn doorkruisen het 
landschap ook visueel. 
 

 
FIGUUR 8: RELIEF BINNEN HET PROJECTGEBIED 

3.4.  EVALUATIE VAN DE IMPACT OP HET LANDSCHAP 
 
De impact op het landschap werd onderzocht en beschreven in de landschapsstudie 
toegevoegd aan deze aanvraag. De conclusie van het onderzoek wordt hierna 
opgenomen. 
 
Qua landschapsstructuur kan geconcludeerd worden dat de geplande windturbines 
inpasbaar zijn omwille van het gebundeld voorkomen met de reeds bestaande 
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infrastructuren. De footprint van een winturbine op zich is relatief beperkt, en het 
historisch landschap werd reeds ‘verstoord’ door de aanleg van de spoorlijn 73 
(Deinze – De Panne), de N37 en de verdere verstedelijking van Pittem. Bovendien zijn 
de geplande windturbines niet gelegen binnen een (vastgesteld) 
landschapsatlasrelict. 
 
Qua landschapsbeeld kan geconcludeerd worden dat voor het merendeel van de 
zichtlocaties de geplande windturbines landschappelijk inpasbaar geacht worden. De 
geplande windturbine te Pittem Berg (WT3) is ondanks zijn hogere ligging zeker niet 
meer zichtbaar dan de overige geplande turbines (WT1 en WT2). Op bepaalde 
locaties zullen de geplande windturbines duidelijker aanwezig zijn in het 
landschapsbeeld, Afstanden tussen de zichtpunten en de geplande windturbines zijn 
hier eerder beperkt en de zichten zijn eerder open. Bewonersaantal ter hoogte van 
deze locatie zijn echter beperkt, waardoor het potentieel aantal gehinderden 
eveneens beperkt is. Bovendien zullen vanuit verschillende overige locaties de 
geplande windturbines niet zichtbaar zijn, bijvoorbeeld omdat de geplande 
windturbines visueel ‘verstopt’ worden door de topografie, opgaande vegetatie of 
gebouwen.  
 
Qua erfgoedwaarden blijkt dat de nieuw geplande windturbines geen directe effecten 
veroorzaken. Indirecte effecten zoals een aantasting van de contextwaarde van 
erfgoedwaarden in de omgeving is echter wel mogelijk ten aanzien van het 
bouwkundig erfgoed in de omgeving. Anderzijds wordt in de huidige situatie de 
contextwaarde reeds aangetast door de aanwezige hoogspanningsmasten en -lijnen. 

3.5. SPECIFIEKE EVALUATIE I.H.K.V. WIEKOVERHANG OVER 
LANDSCHAPPELIJK WAARDEVOL AGRARISCH GEBIED (LWAG) 

 
Windturbine WT2 is gelegen op ongeveer 45m afstand van een zone volgens het 
gewestplan bestemd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied (LWAG). 
 
De wieken van de windturbines zullen een maximale diameter hebben van 104m (of 
een straal van 52m), waardoor niet kan uitgesloten worden dat de wieken van de 
turbines over het als landschappelijk waardevolle agrarische bestemd gebied zullen 
draaien. 
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MAXIMALE OVERLAPPING VAN DE SFEER VAN DE WINDTURBINE MET HET LWAG VOLGENS HET 
GEWESTPLAN 

Op basis van een afzonderlijk esthetische toets wordt geëvalueerd wat de te 
verwachten impact is voor het nabije LWAG. 
 
Als besluit geldt:  
 
Er is geen visuele relatie tussen het LWAG in de sfeer van de windturbine met de 
wieken die er boven draaien. Er is dus ook geen visuele impact van het ene op het 
andere. 
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4. ARCHEOLOGIE 
 
Het project bevindt zich volledig in een zone waar nog geen archeologische informatie 
beschikbaar is, volgens het geoportaal van het Agentschap Onroerend Erfgoed .  
 
De totale ingreep op de bodem (funderingen, toegangswegen en permanent 
werkplatform) wordt geraamd op meer dan 5.000 m². Volgens het Onroerend erfgoed 
decreet en –besluit dient in dat geval een archeologische nota opgesteld.  
 
De archeologienota werd opgemaakt en ter bekrachtiging overgemaakt aan 
departement Onroerend Erfgoed (ID PIWI01_2019E4). De nota en bevestiging van 
indienen zijn toegevoegd aan deze vergunningsaanvraag via het omgevingsloket.  
 
Het plangebied ligt op de flank van beekdalhellingen waarbinnen eolische afzettingen 
uit het Weichseliaan dan wel hellingafzettingen uit het Quartair op ondiepe Tertiaire 
mariene kleiafzettingen liggen. Archeologische resten van bewoning uit de vrijwel 
alle periodes zijn reeds aangetroffen rond het plangebied. Daarnaast is op basis van 
kaartmateriaal vastgesteld dat het plangebied in historische tijden steeds als akker of 
bos in gebruik is geweest. De landschappelijke ligging en de aardkundige kenmerken 
van de bodem leiden tot de conclusie dat het plangebied geschikt was voor bewoning. 
 
Deze analyse leidt tot de conclusie dat binnen het plangebied een hoge verwachting 
geldt voor het aantreffen van archeologische vindplaatsen vanaf het paleolithicum tot 
ten laatste de 18e eeuw. Vanaf de 18e eeuw is het gebied niet bewoond. 
 
Er bestaat nog onvoldoende duidelijkheid over de aan- of afwezigheid van 
archeologische sites binnen de grenzen van het plangebied. In de wijde omgeving van 
het plangebied zijn vooral sites uit de steentijden aangetroffen. Onderzoek kan dit 
beeld aanvullen en de vraag beantwoorden of er in latere periodes wellicht minder in 
het gebied is gewoond. 
 
Gezien de mogelijkheid van aanwezige archeologische resten en de omvang van de 
ingrepen wordt verder onderzoek in de eerste plaats door middel van 
landschappelijk booronderzoek gewenst geacht op die plekken waar de ingrepen het 
verwachte archeologische niveau zullen raken en waar nog geen of onvoldoende 
landschappelijk booronderzoek is verricht. Afhankelijk van de resultaten hiervan zal 
dit eventueel verder aangevuld dienen te worden met een archeologisch 
booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. 
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5. GELUID 
 

5.1. ALGEMEEN 

 
Windturbines maken geluid, dit komt door: 

 De bewegende delen in de gondel, zoals de generator en de tandwielkast. Of en 
hoeveel geluid die onderdelen maken, hangt af van het type windturbine.  

 De draaiende rotorbladen. De hoeveelheid (aerodynamisch) geluid is 
afhankelijk van de rotordiameter, het toerental en de vormgeving van de 
rotorbladen. 

 
Het waargenomen geluid bij een windturbine is afhankelijk van: 

 De windsnelheid;  
 Het type windturbine;  
 De omgeving (invloed achtergrondgeluid). 

 
De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van geluidsarme 
windturbines. Dit is bereikt door: 

 Een betere geluidsisolatie van de gondel; 
 Verlaging van het toerental;  
 Verbeterd ontwerp van de rotorbladen. 

 
De mate waarin hinder door een windturbine kan optreden, is afhankelijk van 
verschillende factoren zoals de bronsterkte van de windturbine, de opstellingsvorm, 
de ashoogte en het aantal windturbines. Ook de aard van de ondergrond (water, land), 
de afstand tot de omwonenden en het niveau van het achtergrondgeluid spelen een 
rol.  
 
Op de betrokken locatie is reeds voor een deel van de projectlocatie een hoog 
omgevingsgeluid aanwezig, voornamelijk ten gevolge van de aanwezige gewestweg. 
Dit blijkt uit de geluidsbelasting kaarten die door de Vlaamse overheid worden 
gepubliceerd, uitgedrukt in Lden1, zie onderstaande figuur. 
 

 
1 Lden (Level day-evening-night) is een maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai uit te drukken over een volledig 
etmaal. Voor de bepaling van Lden wordt het etmaal in drie periodes verdeeld: dag (7-19u) avond (19-23u) en nacht (23-7u). 
Eerst wordt per periode het equivalente geluidsniveau over een heel jaar bepaald, uitgedrukt in dB(A). Bij de avond en de 
nachtwaarde wordt vervolgens een straffactor van respectievelijk 5 en 10 dB(A) opgeteld. 
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FIGUUR 9: GELUIDSBELASTINGSKAART (LDEN) TEN GEVOLGE VAN DE GEWESTWEG N37 

5.2. REGELGEVING 

 
Op 15 juli 2011 keurde de Vlaamse regering de sectorale milieuvoorwaarden goed 
voor windturbines. Deze milieuvoorwaarden werden opgenomen in het VLAREM en 
zijn nu van kracht. Ze zijn afhankelijk van de periode (dag/avond/nacht) en van de 
gebiedsbestemming (zie onderstaande tabel).  
 
TABEL 2 RICHTWAARDEN GELUID. 

Gebiedsbestemming bij vergunning (cfr. Gewestplan) Richtwaarde bij woningen in 
LAeq,15min dB(A) in openlucht 
overdag 
7u-19u 

’s avonds 
19u-22u 

’s nachts 22u-
7u 

1°a Gebieden voor verblijfsrecreatie. 44 39 39 
2°a Gebieden of delen van gebieden, uitgezonderd 
woongebieden of delen van woongebieden, gelegen op 
minder dan 500 m van industriegebieden 

50 45 45 

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

48 43 43 

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

48 43 43 

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

44 39 39 

4°Woongebieden 44 39 39 
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5°Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden 
voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen en ontginningsgebieden tijdens de 
ontginning 

60 55 55 

5bis°Agrarische Gebieden 48 43 43 
6°Recreatiegebieden, uitgezonderd gebieden 
voor verblijfsrecreatie 

48 43 43 

7°Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, militaire 
domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten 
richtwaarden worden vastgelegd 

44 39 39 

8°Bufferzones 55 50 50 
9°Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m 
gelegen van voor grindwinning bestemde 
ontginningsgebieden tijdens de ontginning 

48 43 43 

 

5.3. GELUIDSEFFECTEN VAN HET PROJECT OP DE OMGEVING 

 
In deze aanvraag werd door dB(A)-plan een geluidstudie opgemaakt. Hier worden 
enkel de belangrijkste elementen besproken van de effectbepaling. 

5.3.1. AANLEGFASE  

 
De aanleg van de windturbines zal tijdelijk een geluidsemissie met zich meebrengen 
en bijkomende activiteit ter hoogte van het projectgebied veroorzaken. De aanvoer 
van de nodige bouwmaterialen, de constructie van de fundering alsook het oprichten 
van de windturbines zijn hierin de belangrijkste stappen. 
 
Gezien de windturbines op een zekere afstand van elkaar staan, zullen 
geluidsemissies tijdens de aanleg verspreid zijn. De eigenlijke aanlegperiode van een 
windturbine is eveneens beperkt (enkele maanden). Het grootste deel van de 
werkzaamheden bestaat uit de voorbereidende werken betreffende de funderingen 
en civiele werken. Het oprichten van de windturbines zelf duurt slechts enkele dagen 
en vormt dan ook weinig tot geen probleem m.b.t. substantiële geluidsverstoring. 

5.3.2. EXPLOITATIEFASE 

 
Voor voorliggend project wordt een maximaal geluidsbronvermogen aangevraagd 
van 105 dB(A) voor de drie windturbines. Uit de geluidstudie wordt namelijk 
besloten dat wanneer de 3 WT’s draaien met een max. brongeluid dat gehaald wordt 
bij 95% van het nominaal vermogen LwA = 105 dB(A), er zich geen probleem stelt 
met betrekking tot het respecteren van de VLAREM-norm voor windturbinegeluid 
tijdens de dagperiode. 
 
Op enkele receptoren wordt de vigerende VLAREM-normen voor windturbinegeluid 
tijdens de avond- en nachtperiode wel overschreden indien er geen maatregelen 
zouden worden genomen. De windturbines beschikken echter over verschillende 
‘noise modes’ die men kan instellen in de software van de windturbine. Dit betekent 
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dat men bij windsnelheden die overeenstemmen met een te hoog geluidsvermogen 
niveau het vermogen van de turbine en dus ook het geluidsvermogen niveau kan 
beperken. 
 
In de geluidstudie wordt aangetoond dat, mits het toepassen van geluidsreductiemodi 
op de windturbines, de VLAREM-richtwaarden voor de avond- en nachtperiode te 
allen tijde en ter hoogte van elke receptor kan worden gerespecteerd. 
 
Het geluidsreductiescenario dat door dBA-Plan is uitgewerkt is slechts een mogelijk 
scenario, er zijn nog meerdere scenario’s mogelijk afhankelijk van het 
windturbinetype.  
 
De productiestudie van voorliggend project toont aan dat, zelfs met geluidsreductie 
tijdens de avond- en nachtperiode, nog tussen 7 en 8 GWh/jaar wordt geproduceerd 
per turbine. Het project blijft hierbij energetisch voordelig. 
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6. SLAGSCHADUW 
 
Draaiende wieken van windturbines kunnen hinder veroorzaken door slagschaduw, 
zowel voor omwonenden als voor mensen die in de omgeving werken, evenals voor 
de tuinbouw (serres). Om de impact in te schatten werd een afzonderlijke 
slagschaduwstudie toegevoegd aan deze vergunningsaanvraag. 
 
De werkelijke slagschaduw ten gevolge van windturbines mag niet meer bedragen 
dan 8 uur effectieve slagschaduw per jaar, met een maximum van 30 minuten 
effectieve slagschaduw per dag voor elk slagschaduwgevoelig object. 
 
Maatregelen zullen noodzakelijk zijn om te allen tijde aan de VLAREM normgeving te 
kunnen voldoen. Hiertoe zal een schaduwdetectiesysteem op de windturbines 
worden aangebracht, die de windturbine stilzet op de meest hinderlijke momenten, 
rekening houdend met de cumulatieve impact van alle relevante windturbines. 
 
Daarnaast worden ook nog volgende maatregelen getroffen: 
 
• De exploitant houdt een logboek bij voor de windturbines. Dit logboek 

vermeldt de nodige gegevens om de effectieve slagschaduw voor elk relevant 
slagschaduwgevoelig object te bepalen; 

• De exploitant stelt jaarlijks op basis van de gegevens in het logboek voor de 
windturbines een controlerapport op. Dit rapport vermeldt hoeveel 
slagschaduw elk relevant slagschaduwgevoelig object effectief heeft getroffen. 
De controlerapporten worden ter beschikking gehouden van de 
toezichthoudende ambtenaren. 

 
Als besluit wordt gesteld dat de impact van het project voor wat betreft slagschaduw 
aanvaardbaar zal zijn. 
 
  
 



Lokalisatienota 

 

Pagina 47 

7. VEILIGHEID  
 
Deze vergunningsaanvraag gaat uit van maximale afmetingen:  
 

 Rotordiameter: max. 104 m  
 Tiphoogte:    maximaal 150 m 

 
Het verschil in maximale rotordiameter is het resultaat van de daarvan afhankelijke 
veiligheidsafstand die ten aanzien van de aanwezige hoogspanningslijnen moet 
worden gerespecteerd.  
 
De technologie van windturbines heeft een belangrijke evolutie ondergaan en dit 
voornamelijk voor wat betreft de betrouwbaarheid, de beveiliging en de kwaliteit van 
de elektriciteitsproductie.  
 
De windturbines zijn volgens de norm IEC 61400-1 Ed. 2 gecertificeerd.  
 
Om het risico op ongevallen zo veel als mogelijk te verkleinen worden volgende 
preventieve technische maatregelen genomen: 
 

 De windturbines beschikken over een aantal beveiligingssystemen die 
periodiek op hun werking worden gecontroleerd. 

 Remsysteem: Bij het uitvallen van de belasting of bij zeer hoge windsnelheden, 
wordt door middel van een aerodynamisch fail-safe remsysteem de 
windturbines in een veilige toestand gebracht en gehouden. Het 
aerodynamische remsysteem is gebaseerd op het verdraaien van de 
bladhoeken, waardoor deze letterlijk ‘uit de wind’ worden gezet.  

 Daarnaast is ook een mechanisch remsysteem als back-up op het vorige 
systeem voorzien. 

 Bliksembeveiligingssysteem: De windturbines worden voorzien van een 
bliksemafleidingssysteem. 

 IJsdetectiesysteem: De windturbines worden uitgerust met een redundant 
ijsdetectiesysteem. Er is een theoretische mogelijkheid tot ijsvorming 
gedurende gemiddeld 7 dagen per jaar. Er wordt standaard een 
ijsdetectiesysteem voorzien op ieder windturbinepark van de aanvrager. 
Indien ijsvorming mogelijk is worden de windturbines preventief stilgezet. 
Heropstart kan enkel na verificatie ter plaatse dat er geen ijsvorming meer is. 
Mogelijke ijsvorming wordt gedetecteerd door opmeting buitentemperatuur 
en luchtvochtigheid. Daarnaast wordt ook de vergelijking van het nominaal 
met het effectief geleverde vermogen gemaakt. Afwijkingen hierop kunnen 
eveneens wijzen op mogelijke ijsvorming. Indien de windturbine bij mogelijke 
ijsvorming in bedrijf is, zal ze worden stilgelegd. De windturbine zal bovendien 
pas terug opgestart worden indien alle eventueel op de wieken gevormde 
ijsschotsen en –brokken terug verdwenen zijn.  
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Voor voorliggende aanvraag werd een afzonderlijke veiligheidsstudie uitgevoerd 
door M-Tech, die afzonderlijk wordt toegevoegd bij de aanvraag.  
 
Er wordt besloten dat er geen negatieve impact wordt verwacht inzake externe 
risico’s. 
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8. NATUUR  
 

8.1. SITUERING TEN OPZICHTE VAN NATUURWAARDEN 
 

8.1.1. VEN/IVON 

 

De windturbines zijn niet gelegen binnen gebieden van het VEN of IVON. Ten 
zuidwesten van WT1, op ruim 3 km, is het VEN-gebied “Het Ardooieveld” gelegen. 

8.1.2. NATURA 2000 GEBIEDEN 

 

Het projectgebied situeert zich niet in of nabij een Vogelrichtlijn- of 
Habitatrichtlijngebied. Het meest nabij gelegen habitatrichtlijngebied (BE2500004: 
Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel) bevindt zich  
op ongeveer 9,4 km ten noorden van de windturbines. 

8.1.3. NATUURRESERVATEN 

 

In de omgeving van de geplande windturbines komen geen erkende natuurreservaten 
voor. Het dichtstbijzijnde natuurreservaat betreft E-265: Jobeekbosje, op zo’n 5,2 km 
ten noordwesten van de projectlocatie. 

8.2. BESCHRIJVING VAN DE EFFECTEN OP NATUUR 

 
De effecten van het windturbineproject ten aanzien van natuur werd onderzocht en 
beschreven in de natuurtoets die werd toegevoegd aan de vergunningsaanvraag. 

8.2.1. AANLEGFASE  

 

De aanleg van de windturbines zal tijdelijk een geluidsemissie met zich meebrengen 
en bijkomende activiteit ter hoogte van het projectgebied veroorzaken. De aanvoer 
van de nodige bouwmaterialen, de constructie van de fundering alsook het oprichten 
van de windturbines zijn hierin de belangrijkste stappen. 

De werkvlakken en toegangswegen worden aangelegd ter hoogte van biologisch 
minder waardevol akkerland. Er dienen geen biologisch waardevolle elementen te 
verdwijnen. 
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Gezien de windturbines op een zekere afstand van elkaar staan, zullen 
geluidsemissies tijdens de aanleg verspreid zijn. De eigenlijke aanlegperiode van een 
windturbine is eveneens beperkt (enkele maanden).  

In de huidige situatie kent de zone van het projectgebied reeds enige 
geluidsverstoring, o.a. door de aanwezigheid van de N37 en de spoorlijn 73 (Deinze – 
De Panne). Er wordt met andere woorden in de huidige situatie niet verwacht dat 
(sterk) verstoringsgevoelige soorten voorkomen ter hoogte van het projectgebied. De 
invloedssfeer zal daarnaast tijdens de werken beperkt zijn en zeker niet reiken tot in 
beschermde natuurgebieden. Er zijn dan ook geen significante effecten te 
verwachten van de tijdelijke werkzaamheden.  

8.2.2. EXPLOITATIEFASE 

 

Door uitvoering van het projectvoornemen dient geen biologisch waardevolle 
vegetatie verwijderd te worden. Er worden geen significante effecten inzake 
biotoopverlies en rechtstreekse inname van leefgebied van voorkomende soorten 
verwacht. 

Avifauna zal weinig beïnvloed worden door de geplande windturbines: 

 Er zijn geen trekconcentraties te verwachten in de omgeving van de 
windturbines, gezien er geen seizoenale, voedsel- en slaaptrekroutes worden 
aangeduid op de Vogelrisicoatlas in de ruime omgeving van het projectgebied. 

 Er zijn geen akker- en weidevogelgebieden gelegen in de nabije omgeving. De 
meeste vliegbewegingen blijven onder de vrije slaghoogte. 

 De mogelijke verstoringseffecten op voorkomende broedvogels blijven 
beperkt tot verstoring van potentieel een paar broedparen. 

 Er zijn geen slaapplaatsen van bv. meeuwen in de ruime omgeving. De 
geplande windturbines liggen niet in de nabijheid noch in een aanvliegroute 
naar slaapplaatsen. 

 Door de hoge vrije slaghoogte blijven de mogelijke effecten ten aanzien van 
voorkomende roofvogels beperkt. 

 

De geplande windturbines komen niet binnen een vleermuizenhabitat te staan. WT1 
is op ca. 75m van een houtkant langs de N37 gelegen. Gezien deze niet als belangrijke 
migratieroute voor vleermuizen wordt beschouwd, worden geen significant 
negatieve effecten verwacht ten aanzien van voorkomende vleermuizen. WT2 en 3 
behouden een afstand van 180m en meer tot bestaande opgaande elementen. 
Hiermee rekening houdende, en gezien het projectgebied en zijn nabije omgeving 
geen waardevol gebied is voor het (potentieel) voorkomen van vleermuizen, kan er 
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besloten worden dat er geen significant negatieve effecten ten aanzien van 
vleermuizen worden verwacht. 

Momenteel zijn binnen een straal van 5 km geen andere windturbines aanwezig of 
vergund, waardoor er geen cumulatieve effecten te verwachten zijn. 

Gezien er geen significant negatieve effecten verwacht worden, worden geen 
milderende maatregelen noodzakelijk geacht. 
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9. MER-PLICHT 
 

9.1. WETGEVEND KADER 

 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling 
van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage bepaalt 
de categorieën van projecten die overeenkomstig artikel 4.3.2, § 2 en § 3 van het 
decreet aan de project-m.e.r. worden onderworpen. 
 
Windenergieprojecten vallen onder bijlage II, meer bepaald onder categorie “3 
Energiebedrijven”, subcategorie “i) Installaties voor het opwekken van elektriciteit 
door middel van windenergie voor zover de activiteit betrekking heeft: 
 

 Op 20 windturbines of meer, of 
 Op 3 windturbines of meer, die een aanzienlijke invloed hebben of kunnen 

hebben op een bijzonder beschermd gebied. 
 
Voor projecten onder Bijlage II is een project-mer noodzakelijk, tenzij door de 
initiatiefnemer een ontheffing van het project-MER werd bekomen. 
 
Indien Bijlage II niet van toepassing is op het windproject, dan is de Bijlage III van 
toepassing. Windenergie valt er namelijk onder de categorie 3 Energiebedrijven, 
meer bepaald de rubriek i ‘installaties voor de winning van windenergie voor de 
energieproductie (windturbineparken) (projecten die niet onder bijlage II vallen)’.  
 
Voor projecten onder Bijlage III is een project-mer-screening noodzakelijk. Indien uit 
deze MER-screening blijkt dat er geen significante effecten verwacht worden, wordt 
voldaan aan de MER verplichtingen. 

9.2. TOETSING MER-PLICHT VOOR VOORLIGGEND PROJECT 

 
Voorliggend project betreft 3 windturbines. 
 
In de nabijheid van het voorgenomen project werd tevens een vergunning verleend 
voor het bouwen van een windturbine op de terreinen van de firma d’Arta. De 
vergunning werd verleend voor een windturbine met een vermogen van 3,6 MW, een 
diameter van 122 meter en een tiphoogte van 180 meter. De windturbine wordt 
voorzien op volgende coördinaten: X:70047; Y: 185943. 
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SITUERING WINDTURINE ARDOOIE TEN OPZICHTE VAN HET VOORGENOMEN PROJECT 
IN PITTEM 
 
Deze turbine interfereert niet met het project in Pittem voor wat betreft de 
geluidsimpact. Wel wordt mogelijke interferentie verwacht inzake geluid (zie Bijlage 
E12 bij deze aanvraag: “cumulatieve effecten”). Met de aanwezigheid van deze 
windturbines werd in de slagschaduwstudie rekening gehouden. 
 
Voor wat betreft de MER-plicht geldt dat bovengenoemde drempelwaarden (20 
windturbines, of 4 windturbine met mogelijk effecten op BBG) niet worden bereikt. 
Bijgevolg valt het project onder Bijlage III van het MER-besluit. Er dient een MER-
screening te worden opgemaakt. Deze screening wordt geïntegreerd in de 
omgevingsvergunningsaanvraag op het loket. 
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10. TELECOMMUNICATIE 
 
Op 2 december 2015 gaf BIPT een positief advies met betrekking voor het geplande 
project. Er zijn geen negatieve interferenties te verwachten. 
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11. LUCHTVAART  
 

11.1. DEFENSIE 
 
Voor voorliggend project werd een Simple Engineering Assessment (SEA) uitgevoerd 
ten opzichte van de radar van Semmerzake om de invloed van deze turbines op de 
performantie van de radar te onderzoeken. De studie wordt toegevoegd als bijlage bij 
deze nota. 
 
Alle berekeningen en simulaties tonen aan dat er geen mitigaties nodig zijn en dat de 
performantie van de radar van Semmerzake niet aangetast zal worden door de 
turbines beschouwd in deze studie. 
 

11.2. BURGERLUCHTVAART 
 
Het voorgenomen project bevindt zich niet in een impactzone van de 
burgerluchtvaartactiviteiten. 
 
In 2006 verscheen de omzendbrief CIR-GDF 03 “Circulaire bebakening hindernissen” 
Deze bepaalt de toepassing en procedure rond de adviesverlening met betrekking tot 
de luchtvaart. Er wordt een indeling van het grondgebied vooropgesteld in 
verschillende categorieën, met voor elke categorie voorschriften in functie van de 
bebakening van objecten en eventueel beperkingen qua bouwhoogte.  
 
Voor wat betreft bebakening van de windturbines worden de voorwaarden en 
specificaties omschreven in het document van de FOD Mobiliteit & vervoer “CIR-GDF 
03 Circulaire bebakening van hindernissen”. Hoofdstuk 3 deelt het grondgebied op in 
5 categorieën. De windturbines bevinden zich binnen de categorie C.  
 
De aanvrager zal de voorschriften navolgen die door de bevoegde instanties 
betreffende bebakening worden opgelegd. De windturbines dienen voorzien te 
worden van een waarschuwingslicht. Volgens de omzendbrief wordt het volgende 
voorgeschreven: 
 

 DAG: Met uitzondering van de kleurbebakening op de mast mag alle 
kleurbebakening vervallen bij het gebruik van obstakellichten medium 
intensiteit type A  (20.000 cd flitsend wit licht).  Indien uitgerust met 
lichtbebakening, dient een van op afstand bedienbaar schakelapparaat te 
worden aangebracht dat het Defensie  mogelijk maakt om in functie van de 
activering van het oefengebied de lichtbebakening in of uit te schakelen.  
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 NACHT: W-rood lichten ofwel obstakellichten medium intensiteit type B (2000 
cd rood flitslicht); Steeds obstakellichten lage intensiteit type A (10 cd rood 
vast licht) op 40m hoogte op de mast. Er dient een  van op afstand bedienbare 
schakelapparaat te worden aangebracht dat het Defensie  mogelijk maakt om 
in functie van de activering van het oefengebied de lichtenbebakening in of uit 
te schakelen. 

 
 
 FIGUUR 10: BEBAKENINGSVOORSCHRIFTEN IN DE DAGPERIODE 
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 FIGUUR 11: BEBAKENINGSVOORSCHRIFTEN IN DE NACHTPERIODE 
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12. BRONBEMALING 
 
Betreffende bronbemaling, bedraagt het verwachte opgepompt debiet minder dan 
30.000 m³ per jaar (klasse 3 volgens Vlarem II Bijlage I indelingslijst).  
 
De aannemer zal ervoor zorgen dat de meldingsplicht wordt gerespecteerd alvorens 
te starten met de werkzaamheden.  
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13. WATERTOETS 
 
De inplanting van een windturbine heeft slechts een kleine voetafdruk (weinig 
bijkomende verharde oppervlakte).  
 
De toegangswegen en werkzones worden opgebouwd uit steenslag en zijn 
waterdoorlatend. Enkel de oppervlakte van de fundering, diameter 18 m, en de 
middenspanningscabine, bestaat uit permanente verharding. 
 
De fundering van de turbines bevinden zich niet in overstromingsgevoelig gebied. 
 

 

 
FIGUUR 12: SITUERING VAN DE WINDTURBINES OP DE WATERTOETSKAART 
(OVERSTROMINGSGEVOELIGE GEBIEDEN) 
 
De aansluitingscabine van WT3, die nodig is voor de netaansluiting van WT3, bevindt 
zich in mogelijks overstromingsgevoelig gebied. Infiltratie in de bodem is moeilijk. 
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Conform de verordening hemelwater dient echter voor constructies met een 
oppervlakte van < 250 m² geen infiltratie- of buffervoorziening te worden aangelegd.  
 
De overige aansluitingscabines bevinden zich niet in overstromingsgevoelig gebied. 
 
De hemelwateraanstiplijst wordt toegevoegd aan het dossier via het omgevingsloket. 
De verordening hemelwater is niet van toepassing op het project. 
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14. LOKAAL DRAAGVLAK: COMMUNICATIE EN 
PARTICIPATIE 

 

14.1. ALGEMEEN 

 
Omdat elk windturbineproject uniek is en eigen specifieke kenmerken en vereisten 
heeft, wordt de communicatie altijd op maat uitgeschreven per project. Om het 
maatschappelijk draagvlak voor windturbines te versterken is het heel belangrijk om 
goed te communiceren, ook en voornamelijk naar de omwonenden.  
 
Ook Luminus en Windkracht Vlaanderen kiezen steevast voor een open 
communicatie met de betrokken partijen die parallel loopt met de verschillende fases 
in de realisatie en officiële procedure van het windturbineproject.  
 
Luminus en Windkracht Vlaanderen stellen voor om naast de reeds gerealiseerde 
informatiemomenten bijkomend nog verschillende communicatiemomenten te 
organiseren. Luminus en Windkracht Vlaanderen zijn ervan overtuigd dat indien het 
communicatieplan, in samenspraak en onderling overleg met de gemeente, in een 
partnership gerealiseerd wordt, dit een meerwaarde biedt naar het ontwikkelen van 
een lokaal draagvlak. Onderstaand een voorstel tot informatie- en 
communicatiemomenten: 

14.2. VOORAFGAAND AAN DE BOUWWERKZAAMHEDEN 

 
Het organiseren van een informatiemarkt voor omwonenden bij de start van de 
vergunningsprocedure kan gebeuren via het versturen van persoonlijke 
uitnodigingen waarbij samen met de gemeente gekeken wordt welke straten zeker 
moeten uitgenodigd worden. Daarnaast kan er een publicatie op de website van de 
gemeente en/of in de gemeentelijke nieuwsbrief worden voorzien. 
 
Tijdens de informatievergadering kan uitleg gegeven worden over de 
projectontwikkelaar, het project, de verschillende stadia in de projectontwikkeling, 
de vooropgestelde timing, participatiemogelijkheden, …. Uiteraard wordt ook 
uitgebreid de tijd genomen om vragen en opmerkingen van omwonenden te 
bespreken. 

14.3. TIJDENS DE BOUWWERKZAAMHEDEN 

 
Organiseren van een openwerfdag waarbij omwonenden worden uitgenodigd om de 
werf te bezoeken. Het moment waarop de torens worden opgebouwd is een 
interessante gelegenheid om dit te organiseren. De omwonenden krijgen toegang tot 
de werf. Werknemers van Luminus verstrekken informatie en er kunnen vragen 
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worden gesteld. Op de werf kunnen ook informatiepanelen worden voorzien waarop 
de verschillende stadia van de bouwwerkzaamheden worden afgebeeld.  

14.4. NA DE BOUWWERKZAAMHEDEN 

 
Omwonenden kunnen bij de huldiging van het windturbinepark uitgenodigd worden 
op een toelichting over de operationele fase. Zo zal meer uitleg worden gegeven over 
de hoeveelheid opgewekte energie, de te volgen procedures met betrekking tot 
slagschaduw en geluid, de verwachte levensduur van de windturbines, …  
 
Rondom de projectsite kunnen informatiepanelen voorzien worden. Via deze 
informatiepanelen wordt algemene uitleg gegeven over het project zoals uitleg over 
de projectontwikkelaar en de partners in het project, het type windturbine, de 
verwachte hoeveelheid productie van groene energie, de te verwachten hoeveelheid 
CO² besparing, … 
  
FIGUUR 13: FOTO PUBLIEKSEVENT  

 
 

 
 
Foto’s: Informatiepaneel (links); sfeerbeelden opening windturbinepark (rechts). 
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Daarnaast stellen Luminus en Windkracht Vlaanderen voor om bij alle grote 
statusveranderingen zoals het definitief verkrijgen van de vergunningen, de start van 
de bouwwerkzaamheden & het einde van de bouwwerkzaamheden ook een 
publicatie in de gemeentelijke nieuwsbrief en op de website van de gemeente te 
voorzien. 
 
Luminus en Windkracht Vlaanderen zijn ervan overtuigd dat dit alles best, in 
samenspraak en onderling overleg met de lokale overheden, in een partnership 
gerealiseerd wordt. Het volledige traject, incl. de verschillende communicatieacties, 
wordt besproken met de betrokken partners en in onderling overleg aangepast, 
aangevuld en bijgestuurd. Hiervoor kunnen we uitgebreid beroep doen op de kennis 
en ervaring van onze medewerkers van de afdeling External Communication. 

14.5. PARTICIPATIEMOGELIJKHEDEN VOOR BEWONERS/VERENIGINGEN  

 
LUMINUS WIND TOGETHER  
 
Luminus heeft in maart 2016 een coöperatie opgericht: Luminus Wind Together. Deze 
cvba is door de Nationale Raad van de Coöperatie erkent waardoor de 
aandeelhouders van de CVBA genieten van een gunstig belastingregime . 
 
Luminus NV wenst particulieren en ondernemingen nauwer te betrekken bij de 
ontwikkeling en uitbating van haar windenergieprojecten. Het oprichten van de 
coöperatieve vennootschap Luminus Wind Together cvba heeft als doel de werving 
van coöperatief kapitaal met het oog op de investering daarvan in verschillende 
hernieuwbare energieprojecten. Luminus Wind Together cvba wil hierbij zoveel 
mogelijk particulieren, waaronder de omwonenden van de uitgebate hernieuwbare 
energieprojecten betrekken, maar beperkt zich daar niet toe. Elke natuurlijke 
persoon die in België zijn woonplaats of verblijfplaats heeft en elke rechtspersoon 
met zetel in België, kan een welomschreven en beperkte inbreng doen onder de 
voorwaarden zoals opgenomen in het Informatiedocument en de statuten van de 
cvba. 
 
De coöperatieve vennootschap wordt opgericht vanuit de wens burgers de 
mogelijkheid te bieden te investeren in hernieuwbare energieprojecten en te delen in 
de opbrengsten van deze projecten en niet vanuit een financieringsnood. Hierdoor 
wenst de cvba een maatschappelijk draagvlak te creëren voor hernieuwbare 
energieprojecten. Meer in het algemeen is de doelstelling van de cvba de bevordering, 
sensibilisering en promotie van hernieuwbare energieprojecten en de bevordering, 
sensibilisering en promotie van een duurzaam gebruik van energie. 
 
Een cvba werkt voor een groot deel als een bvba, met dit verschil dat er onbeperkt 
kapitaalsverhogingen kunnen plaatsvinden. Daardoor is het steeds mogelijk om 
aandelen te kopen van een coöperatieve vennootschap zonder dat er een 
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ingewikkelde procedure met een notaris aan te pas komt zoals dat bij bvba en nv het 
geval is. De eenvoudige kapitaalsverhogingen bij een cvba laten toe dat vele kleine 
beleggers hun weg vinden naar de participatie. 
 
Een eerste aanbesteding van aandelen van de cvba Luminus Wind Together ter 
waarde van €2M startte in maart 2016 en eindigde begin september 2016 omdat alle 
aandelen verkocht waren aan de burgers. De verworven fondsen zijn gebruikt om te 
investeren in de parken Tessenderlo & Berloz. Luminus Wind Together blijkt een 
succes want in nauwelijks 6 maanden tekenden 850 coöperanten in op alle aandelen. 
In het licht van dit succes en om aan de grote vraag te kunnen voldoen lanceerde 
Luminus Wind Together op 7 oktober 2016 het tweede luik van haar campagne. Deze 
tweede intekenronde – eveneens ten belope van 2 miljoen euro – heeft betrekking op 
de windmolenparken van Ciney en Puurs. Elk jaar zal de CVBA de mogelijkheid 
hebben om onder de burgers een nieuwe oproep tot storting te lanceren, middels 
uitgifte van een nieuw investeringsdocument dat dient te worden goedgekeurd 
overeenkomstig de delegatie van bevoegdheden van Luminus.  
 
Participanten worden bovendien nauw betrokken vermits ze vertegenwoordigd zijn 
in de algemene vergadering en de raad van bestuur. In elke algemene vergadering 
mogen aandeelhouders zich kandidaat stellen voor een functie in de raad van bestuur. 
Op deze manier worden de burgers nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitbating 
van het windproject en wordt de impact van het project, en m.n. de verandering van 
de omgeving, gemakkelijker aanvaard.  
 
AANDELEN KOPEN 
 
Eén aandeel heeft een waarde van 125 euro. Iedere persoon, vereniging of bedrijf kan 
tot maximaal 3.000 euro aandelen verwerven. Wind Together streeft naar een 
rendement van gemiddeld 4,4% van de aandelenwaarde (let op: er is natuurlijk geen 
minimum of gegarandeerd rendement). 
 
De opbrengsten uit de dividenden tot 190€ voor de aandeelhouders van een erkende 
coöperatieve vennootschap zijn belastingvrij. Het is de algemene vergadering van alle 
vennoten – de aandeelhoudersvergadering – die precies bepaalt hoeveel er wordt 
uitgekeerd.  
 
Wind Together biedt de burger tal van voordelen: 
 
• een interessante return en een beperkt risico 
• een stabiel, jaarlijks uitgekeerd dividend 
• een democratisch instapsysteem - één aandeel kost € 125 
• een gunstig belastingregime 
• betrokkenheid bij de ontwikkeling van hernieuwbare energieprojecten in 

België 
Meer info: www.windtogether.be. 
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15. BESLUIT  
 
Deze lokalisatienota omvat een grondige analyse van de mogelijke effecten van de 
inplanting van 3 windturbines, te Pittem, conform de omzendbrief RO/2014/01.  
 
Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de exploitatie van 3 
windturbines met een tiphoogte van maximum 150 meter en een 
rotordiameter van max. 104m. Elke windturbine heeft een elektrisch vermogen van 
maximaal 2,5MW en een bijhorende transformator van maximum 5.000 kVA, die zich 
in de windturbine bevindt, en die de opgewekte stroom transformeert naar midden 
spanning.  
 
Door de gekozen dimensies van de windturbines wordt het energetisch potentieel 
van deze zone optimaal ingevuld, waarbij per windturbines tussen 7 en 8 GWh/j 
wordt geproduceerd. 
 
Het project is gelegen in agrarische gebied volgens het gewestplan Brugge-Oostkust. 
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) maakt het voor het 
vergunningverlenende bestuursorgaan mogelijk om in een gebied dat onder de 
voorschriften van een gewestplan valt, af te wijken van de geldende 
bestemmingsvoorschriften. Voor de categorie van gebiedsaanduiding “Landbouw” 
heeft dat tot gevolg dat, als de windturbines en windturbineparken door hun 
beperkte impact op landbouw de realisatie van de algemene bestemming niet in het 
gedrang brengen, de oprichting van windturbines en windturbineparken, kan 
vergund worden. 
 
Er wordt rekening gehouden met een minimale grondinname door deels gebruik te 
maken van tijdelijke infrastructuur, zodat het agrarisch gebruik van 
landbouwgronden nauwelijks wordt beperkt.  
 
Niettegenstaande het subjectieve karakter van de landschappelijke impact laten een 
aantal objectieve criteria toch toe de kwaliteit van het landschap te analyseren en 
bijgevolg ook de effecten van een project op de kwaliteit te evalueren. Volgens de 
aanvraag zullen de 3 windturbines geen of een weinig schaal verkleinend effect 
hebben op het landschap, aangezien ze een parallelle lijn vormen met de spoorlijn 73 
(Deinze – De Panne) en de lokale lijninfrastructuren. Deze windturbines vormen een 
coherent geheel en een regelmatige invulling in het gebied. Bij de aanvraag werd een 
afzonderlijke landschapsstudie toegevoegd waarin ook fotosimulaties zijn 
opgenomen. Hierin wordt geoordeeld dat de windturbines als inpasbaar in het 
landschap kunnen beschouwd worden.  
 
Het project voldoet, gezien de parallelle lijnopstelling ten aanzien van de 
grootschalige infrastructuur van de spoorlijn 73 (Deinze – De Panne), de N37 en de 
hoogspanningslijnen, volledig aan het bundelings- en clusterprincipe zoals 



Lokalisatienota 

 

Pagina 66 

geformuleerd in de omzendbrief. Deze aanwezigheid impliceert dat de toevoeging 
van grootschalige windturbines een minder schaal verkleinend effect gaat hebben op 
het landschap.  
 
Bij de lokalisatienota werd een geluidstudie gevoegd op basis van het maximaal 
aangevraagde geluidsbronvermogen van 105 dB(A). Daarin wordt geconcludeerd dat 
ter hoogte van alle geluidsgevoelige receptoren aan alle vigerende normen kan 
worden voldaan, mits het instellen van geluidsreductiemodi gedurende de avond- en 
nachtperiode. 
 
Bij de aanvraag werd een slagschaduwstudie gevoegd. De berekening voor het 
bepalen van de slagschaduw gebeurde met behulp van het softwarepakket Windpro. 
Ook hier wordt de ‘worstcase’-situatie berekend. De exploitant verbindt zich ertoe 
een stilstand regeling te voorzien op de windturbines, waardoor de windturbines 
automatisch, indien nodig, kunnen stilgelegd worden om de norm te respecteren. Mits 
installatie van de stilstand modules en na uitvoering van het vermelde onderzoek en 
het nemen van de nodige maatregelen om het immissiemaximum inzake slagschaduw 
niet te overschrijden, kan voldaan worden aan de Vlarem-normen inzake 
slagschaduw. 
 
Er werd een specifieke veiligheidsstudie toegevoegd, waarin de veiligheidsaspecten 
worden verduidelijkt, conform het door de Vlaamse overheid aanvaard 
beoordelingskader. Overeenkomstig artikel 5.20.6.3.1 van Vlarem II zullen de 
windturbines geconstrueerd worden volgens de norm IEC61400. De windturbines 
zijn overeenkomstig artikel 5.20.6.3.2 van Vlarem II voorzien van een 
ijsdetectiesysteem dat de turbine automatisch preventief stillegt bij ijsvorming, een 
bliksembeveiligingssysteem, een redundant remsysteem en een 
onlinecontrolesysteem.  
 
Er werd een afzonderlijke Natuurtoets opgemaakt voor voorliggend project. Door 
uitvoering van het projectvoornemen dient geen biologisch waardevolle vegetatie 
verwijderd te worden. Er worden geen significante effecten inzake biotoopverlies en 
rechtstreekse inname van leefgebied van voorkomende soorten verwacht. Het effect 
op avifauna of vleermuizen wordt als verwaarloosbaar beoordeeld.  

Er worden geen negatieve effecten op de luchtvaartactiviteiten verwacht. Een 
afzonderlijke Simple Engineering Assessment heeft aangetoond dat er geen effecten 
te verwachten zijn ten aanzien van de radar in Semmerzake. Het project bevindt zich 
niet in een impactzone van Skeyes. Voor wat betreft bebakening van de windturbines 
worden de voorwaarden en specificaties omschreven in het document van de FOD 
Defensie “CIR-GDF 03 Circulaire bebakening van hindernissen”.  
 
Voor wat betreft de watertoets bevindt het project zich niet in 
overstromingsgevoelig gebied. Enkel de middenspanningscabine horende bij WT3 
bevindt zich in mogelijks overstromingsgevoelig gebied, door de slechte 
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infiltratiecapaciteit van de bodem. Gezien de kleine oppervlakte van deze cabine (< 
250 m²) dient hiervoor geen infiltratievoorziening te worden aangelegd. De 
verordening hemelwater is niet van toepassing op het project. Er wordt geen 
schadelijk effect veroorzaakt op de plaatselijke waterhuishouding. 
 
Er worden geen negatieve effecten verwacht ten gevolge van het project. Het 
project beantwoordt daarnaast volledig aan de voorschriften van de 
omzendbrief RO/2014/02 voor de inplanting van grootschalige windturbines. 
 

 


