Vergadering dagelijks bestuur – platform omgeving d.d. 23/04/2020
Betreft: Advies Waalse ontwerp-besluiten windmolenparken
Op donderdag 2 april 2020 richtte het college van burgemeester en schepenen een vraag tot advies
aan het platform omgeving. Gelet op de onmogelijkheid om een fysieke vergadering in te plannen
(vanwege het coronavirus), werd er, in toepassing van artikel 28 §2 van de statuten, geopteerd voor
een digitale vergadering met enkel de leden van het dagelijks bestuur.
Het advies behandelt voornamelijk de niet-technische samenvatting die door het Departement
Omgeving werd overgemaakt aan het gemeentebestuur en bestaat uit 2 delen:
In het eerste deel worden enkel de aanbevolen maatregelen besproken waarvan het dagelijks
bestuur meent dat deze niet correct zijn of aangevuld dienen te worden. De aanbevelingen die niet
aan bod komen, werden m.a.w. goedgekeurd;
In het tweede deel worden nog enkele algemene stellingen aangenomen.
Deel 1: Aanbevolen maatregelen
P17 NTS – Biodiversiteit:
Het dagelijks bestuur gaat akkoord met de aanbevolen maatregel. Om deze maatregel te realiseren
gaat de voorkeur uit naar een systematische uitschakeling van windturbines tijdens de
activiteitsperiode van vleermuizen. Het economisch voordeel dat bekomen wordt door gebruik van
intelligente besturingssystemen weegt niet op tegen de mortaliteitscijfers van vleermuizen die
hiermee gepaard gaan.
P23 NTS – Debietbeperking:
Het dagelijks bestuur gaat akkoord met de aanbevolen maatregel om het onderscheid tussen
zomernachten en niet-zomernachten af te schaffen. Het dagelijks bestuur kan zich echter niet vinden
in de voorgestelde 43 Db ter compensatie van deze afschaffing. Hiervoor verwijzen zij naar andere
landen zoals Denemarken en Duitsland, waarbij de norm 37 Db is. Er wordt een verlaging van het
aantal decibels voorgesteld.
P26 NTS – Uitbreiding van windmolenparken:
Het dagelijks bestuur kan zich niet vinden in het afschaffen van de uitbreiding van windmolenparken.
Zij vinden dat windmolens juist zoveel mogelijk gegroepeerd moeten staan om de impact op het
landschap te beperken. Door de uitbreiding van windmolenparken af te schaffen vergroot de kans op
splitsing van vergunningen. Het dagelijks bestuur meent dan ook dat zowel het ontwerp als de
aanbevolen maatregel niet het ideale scenario zijn, maar vindt dat een uitbreiding mogelijk moet
blijven om de verantwoordelijkheid om de nromen te behalen duidelijk te maken vanaf de aanvraag
tot uitbreiding.
P34 NTS – Controle van de akoestische monitoring:
Het dagelijks bestuur is het ermee eens dat de inhoud van de rapporten van de akoestische
monitoring nauwkeuring moeten worden vastgesteld. Zij gaan niet akkoord met de voorgestelde
maatregel waarbij een erkend laboratorium dat aan de effectenstudie heeft deelgenomen, ook de
akoestische monitoring zou mogen uitvoeren. Onder het motto ‘Nemo iudex in causa sua’ (niemand
kan rechter zijn in zijn eigen zaak) meent het dagelijks bestuur dat de aanbevolen maatregel de
betrouwbaarheid van de akoestische monitoring in het gedrang brengt.

P37 NTS – Beheersing van effecten van bewegende schaduwen:
Het dagelijks bestuur gaat akkoord met de voorgestelde maatregel om slagschaduw te beperken
d.m.v. inrichtingen. Als aanvulling op deze maatregelen stellen zij voor om zoveel mogelijk in te
zetten op ‘groene’ inrichtingen om de slagschaduw te beperken.
P37 NTS – Zelfcontrole slagschaduw:
Het dagelijks bestuur gaat akkoord met de aanbevolen maatregelen i.v.m. slagschaduw. Ter
aanvulling adviseren zij dat de zelfcontrole op een geijkte manier moet gebeuren, zodat deze bij
iedereen hetzelfde is en objectief vergeleken kan worden.
P42 NTS – Heraanaarding:
Het dagelijks bestuur gaat niet akkoord met maatregel om de kwaliteitscriteria voor aanaardingsaarde te schrappen. Zij vinden dat een heraanaarding te allen tijde moet gebeuren met kwalitatieve
aanaardingaarde, ook al zou de aarde in de omgeving van de site van mindere kwaliteit zijn.
P46 NTS – Risicobeoordeling:
Het dagelijks bestuur gaat akkoord met de aanbevolen maatregel die stelt dat er een
geharmoniseerde methodologie moet komen voor risicobeoordelingen. Ter aanvulling van deze
maatregel adviseren zij om tegelijkertijd de afdwingbaarheid van deze methodologie wettelijk af te
dwingen.
Deel 2: Algemene opmerkingen
Elektromagnetische effecten:
De elektromagnetische effecten garanderen geen voldoende bescherming voor kinderen jonger dan
15 jaar die langdurig worden blootgesteld. De sectorale voorwaarden voorzien in een grenswaarde
van 100 microtesla, daar waar de Hoge Gezondheidsraad voor kinderen 0,4 microtesla vooropstelt.
Het dagelijks bestuur adviseert om wel rekening te houden met mogelijke langdurige blootstelling.
Breder wetgevend kader:
Bij het opstellen van sectorale voorwaarden moet er steeds rekening gehouden worden met o.a.
Natura 2000 richtlijnen, vogelrichtlijn, habitatrichtlijn,… (niet-limitatieve opsomming)
Hoogspanningslijnen:
Hoogspanningslijnen zoveel mogelijk ondergronds plaatsen, als de grond dit toelaat, rekening
houdend met de fauna, flora en bodemgeaardheid.
Technologie:
Zoveel mogelijk nieuwe technologie implementeren in de sectorale voorwaarden. Zo wordt o.a.
gedacht aan ultrasoon geluid om vleermuizen af te weren, software voor slagschaduwminimalisatie
en noise canceling.
Harmonisatie Vlaanderen-Wallonië:
Op vlak van wetgeving zijn er grote verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië. Deze verschillen zijn
eigen aan onze staatsstructuur. M.b.t. de sectorale voorwaarden adviseert het dagelijks bestuur om
deze zoveel mogelijk te harmoniseren. Er wordt gevraagd dat de Waalse sectorale voorwaarden

rekening houden met de huidige Vlaamse en vice versa. Verschillende normen kunnen een grote
impact hebben, voornamelijk voor de taalgrensgemeenten.
Daarom raadt het dagelijks bestuur aan om in de sectorale voorwaarden het volgende op te nemen:
Indien de installatie zich in een gebied tegen de regio-grens bevindt, dient deze zowel aan de Waalse
voorwaarden te voldoen als aan de voorwaarden van de aangrenzende regio, voor zover de impact
van de installatie reikt volgens beide voorwaarden.

