Vlaamse
Regering
. Joke Schauvliege
Vlaams minister van Omgeving.

De heer Walter van Melkebeek
Windkracht 150
Middelbosstraat 4
3360 Bierbeek

Natuur en Landbouw
Koning Albert II-Iaan 20 bus 1
1000 BRUSSEL
T 0255263

00

F 02 552 63 01
kabinet.schauvliege@vlaanderen.be

www.vlaanderen.be

uw bericht van
12 november

uw kenmerk

2014

vragen naar / e-mail

ons kenmerk
telefoonnummer

datum

1 0 DEC. 2014

Ignaas Claeys en Caroline Van den bergh
ignaas.claeys@vlaanderen.be

bijlagen

K37-2014 -!UO~blt;o

02/55263

00

carol i ne.vandenbergh@vlaanderen.be

Betreft: Windturbines in Bierbeek? Duidelijkheid gevraagd i.v.m. normen en
plaatsingsvoorschriften
Geachte heer.
In antwoord op uw vragen verwijs ik ook naar het overleg met mijn
medewerkers op 12 november 2014 op mijn kabinet.
In uw brief verwijst u vooreerst naar het dossier uit Bierbeek. Ingeval een
milieuvergunningsaanvraag wordt ingediend. zal de bestendige deputatie van
de provincie Vlaams-Brabant in eerste administratieve aanleg een beslissing
nemen over dit dossier. Aangezien ik in beroep kan worden gevat. kan ik
hierover op voorhand geen uitspraken doen. zoals toegelicht tijdens het
overleg.
Daarnaast heeft u een aantal technische vragen in verband met de
totstandkoming van de normen inzake geluid uit VLAREM en het ontbreken
van een regelgeving voor laagfrequent geluid. Voor wat de totstandkoming
betreft. werden de dosis-effectrelaties in kaart gebracht op basis van
Nederlandse en Zweedse gegevens (TNOl. U kan deze gegevens terugvinden via
volgende link
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De regelgeving

in VLAREM werd

afgestemd

op de regelgeving

in Nederland,

Frankrijk,

Duitsland

en

Denemarken.
geluidshinder

Met deze geluidsnormering
werd er afgestapt van de afstandsregel
die stelde dat de
op een afstand van meer dan 250 m aanvaardbaar
is. De hinder door geluid van

windturbines

wordt

met de VLAREM normering

beperkt

door middel van richtwaarden

die ook buiten

de

afstand van 250 m tot woningen gelden, waarbij de strengste normen gelden in woongebied (overdag 44
dB(A), 's avonds en 's nachts 39 dB(A)) en de minst strenge in industriegebied
(overdag 60 dB(A) en 's
avonds

en 's nachts

(rneetduur

in overleg

dan de richtwaarde,
drie

55 dB(A)). Als uit

met de vergunningverlenende

overheid)

geldt het achtergrondgeluid

maal de rotordiameter

omwonenden

de meetcampagne

tot

ter

bepaling

blijkt

vereist

het

achtergrondgeluid

dat het achtergrondgeluid

als norm. In die gevallen

de woningen

van

is een afstand

om een voldoende

hoger is

van meer dan

beschermingsgraad

van de

te kunnen garanderen.

In antwoord

op uw vraag om de sectorale voorwaarden

inzake geluid in agrarisch

gebied te verstrengen

tot de norm in woongebied, moet ik u meedelen dat de huidige norm het resultaat is van een afweging
tussen een zo groot mogelijke beperking van geluidshinder
enerzijds en de noden van de hedendaagse
landbouwbedrijvigheid
anderzijds, waarbij reeds rekening werd gehouden met de beste beschikbare
technologie. Een eenzijdige aanpassing van deze norm zou onvermijdelijk
bepaalde vormen van landbouw
in het gedrang kunnen brengen,
voorbehouden.
Vanuit het oogpunt
zou zijn van een beduidende
wankelen brengt.
Voor wat betreft
hierover

en dat uitgerekend
van rechtszekerheid

technologische

vooruitgang

uw vraag om een regelgeving

in de praktijk

geen wetenschappelijke

aan nieuwe, degelijke en afdwingbare
Voor het beantwoorden

in de zones die voor die bedrijvigheid
zijn
valt dit dus niet te verdedigen, tenzij er sprake
die dit

subtiele

in te voeren voor laagfrequent

evenwicht

niet

aan

het

geluid, stellen we vast dat

consensus bestaat. die een solide basis zou kunnen bieden

regelgeving.

van uw vraag naar een ruimtelijk

totaalplan

verwijs

ik naar de beslissing van de

Vlaamse Regering van 4 mei 2012 waarbij het 'grcenboek' voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen werd
goedgekeurd
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van enkele aanzetten tot een nieuwe aanpak van een aantal problemen, waarvan één onder de noemer
'gebiedsgericht
proces voor energielandschappen'
valt. Als u zich afvraagt wat daarmee bedoeld wordt,
kunt u op h:
!'!,iN\:!"·:~i~t.~iela"risr.Llc1pti" toelichting vinden over deze aanpak in de provincie Oost.Ó:

Vlaanderen.
termijn

De aanzet tot dit project

is precies te vinden in de vrees dat onze autostrades

over de volle lengte zouden geflankeerd

een wenselijke
In uitvoering
overheid

worden

door rijen windturbines.

wat

(o.a. de E40) op
niet strookt

met

landschapsopbouw.
van de hoger aangehaalde

een 'taal'

ontwikkeld

beslissing

om locaties

van de Vlaamse Regering wordt

met een hoog potentieel

(vanuit

er door de Vlaamse

het oogpunt

van ruimtelijk

rendement, dus in nabijheid van grootverbruikers
bijvoorbeeld) op te sporen. Dit instrument zal ons ook
toelaten om de gebruikelijke parameters op hun waarde te toetsen (alweer met ruimtelijk rendement als
uitgangspunt) en met die bevindingen de bestaande regelgeving te verfijnen, zoals u vraagt in uw tweede
punt.
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Naar verwachting zal het Oost-Vlaamse voorbeeld snel navolging vinden (de Provincie Limburg is al een
gelijkaardig initiatief aan het opzetten) en ook mijn administratie zet het uitrollen van deze nieuwe
aanpak verder.
Tot slot wil ik nog wijzen op de rol van ~rl(groëp:::.re:àls
die in de omzendbrief wordt toegelicht.
Het is nog steeds gebruikelijk dat windparkontwikkelaars hun projecten in dit forum komen toelichten,
waarna de windwerkgroep een geïntegreerd advies uitbrengt. Ook dit vormt een zekere waarborg voor
een groot aantal van uw bekomm 'iissen, zeker wat betreft een correcte toepassing van de omzendbrief
en de vigerende regels.
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