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Projectbeschrijving en procedure 

Het voorgenomen project betreft de aanleg van 3 windturbines gelegen aan het kruispunt van 
de R4 met de E34/N49 te Assenede. De windturbines sluiten aan bij meerdere windturbines in de 
omgeving.  
 
Deze activiteiten zijn onderworpen aan de m.e.r.-plicht volgens het project-m.e.r.-besluit1, met 
name:  

Bijlage II 
3 i) Installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie 

voor zover de activiteit betrekking heeft op 
- 20 windturbines of meer, of 
- 4 windturbines of meer, die een aanzienlijke invloed hebben of kunnen 

hebben op een bijzonder beschermd gebied. 

 
Voor projecten van bijlage II dient in principe een project-milieueffectrapport of project-MER 
opgesteld te worden. De initiatiefnemer kan er echter voor kiezen om een gemotiveerd verzoek 
tot ontheffing van de verplichting tot het opstellen van een project-MER (ontheffingsdossier) in 
te dienen bij het Team Mer van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -
projecten van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid in toepassing van artikel 
4.3.3 §3 2° van het DABM2. 
 
Het Team Mer ontving het verzoek tot ontheffing, opgemaakt door het studiebureau Sweco, op 
03/09/2020. Het ontheffingsdossier werd door het Team Mer voor advies voorgelegd aan een 
aantal instanties waarvan de volgende advies gaven:  

- Agentschap voor Natuur en Bos: gunstig 
- Gemeente Assenede: gunstig 
- Agentschap Wegen en verkeer: gunstig mits opmerkingen 
- Elia: gunstig 
- Fluxys: gunstig 
- Skeyes: gunstig mits opmerkingen 
- Defensie: opmerkingen 

 
Er werd geen advies ontvangen van: provincie Oost-Vlaanderen, Departement MOW en 
Departement Omgeving – Afdeling BJO. Volgende instanties hebben laten weten dat ze zich 
onthouden van een advies: Agentschap Onroerend Erfgoed, VMM-Afdeling Operationeel 
Waterbeheer en Departement Landbouw en Visserij. 
 
 

Beoordeling van het verzoek tot ontheffing  

Het verzoek tot ontheffing bevat een duidelijke beschrijving en verduidelijking van het project. 
Het project en de omgeving ervan worden duidelijk gesitueerd op topografische kaart en op de 
geldende bestemmingsplannen. Alle relevante disciplines (‘bodem’, ‘geluid en trillingen’, ‘water’, 
‘biodiversiteit’, ‘landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie’ en  ‘mens’) worden behandeld 
door het beschrijven van de referentietoestand en het bespreken en beoordelen van de effecten. 
Voor elke discipline wordt tot de conclusie gekomen dat er geen aanzienlijke negatieve effecten 
worden verwacht. 

 
1 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten 
onderworpen aan milieueffectrapportage, B.S. 17 februari 2005, zoals herhaaldelijk gewijzigd. 
2Het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid van 5 april 1995 (DABM, BS 03/06/1995, herhaaldelijk gewijzigd) 
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Het Agentschap Wegen en Verkeer geeft gunstig advies voor wat betreft de ontheffing maar 
wenst wel te benadrukken dat er géén toestemming zal verleend worden om tijdens de bouw, noch 
tijdens de exploitatiefase (tijdelijke) afritten aan te leggen op de E34, vermits er teveel 
verkeersknopen in de buurt zijn en de verkeersveiligheid niet kan gegarandeerd worden. 
Daarenboven wenst AWV ook nog de eerder gestelde voorwaarden te hernemen: 

- de grachtoverwelving/inbuizing kan enkel tijdelijk gebeuren 
- de middenspanningscabines dienen op 30 meter te worden geplaatst van de ventweg. 
- het oprichten van een windturbine mag geen hinder opleveren voor de 

autosnelweggebruiker 
 
Skeyes verleent een positief advies voor deze windturbines met een tiphoogte van 180m AGL 
teneinde de luchtvaartveiligheid te garanderen op voorwaarde dat de Nederlandse tegenhangers op 
de hoogte worden gebracht. 
 
Defensie geeft aan het project zich binnen een oefenzone van categorie C bevindt en dat de 
windturbines opgericht moeten worden met conforme bebakening. Daarnaast bevindt het project 
zich in de Line of Sight van de Radarsystemen van Semmerzake. Er dient een ‘simple engineering 
assessment’ conform EUROCONTROL-GUID-130 uitgevoerd te worden om aan te tonen dat er geen 
negatieve impact is op de correcte werking van de radar van Semmerzake. 
 
Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat er voldoende werd aangetoond dat er geen 
aanzienlijke milieueffecten op aanwezige natuurwaarden zullen veroorzaakt worden. Het verzoek tot 
ontheffing van de m.e.r.-plicht wordt dan ook gunstig geadviseerd. 
 
Rekening houdende met de voor dit project relevante bijlage II-criteria van het DABM zoals: 

- de kenmerken van het project: de realisatie van 3 windturbines  
- de locatie van het project: de windturbines worden voorzien in agrarisch gebied, in de 

nabijheid van de E34/N49 en de R4, vlakbij de industriële site rond Terranova en ten 
noorden als uitloper van het zeehavengebied Gent.  

- de soort en kenmerken van de mogelijke effecten zoals beschreven in het 
ontheffingsdocument zoals : 

▪ een niet-aanzienlijke impact t.a.v. bodem; 
▪ een niet-aanzienlijke impact t.a.v. geluid en trillingen; 
▪ een niet-aanzienlijke impact t.a.v. water; 
▪ een niet-aanzienlijke impact t.a.v. biodiversiteit; 
▪ een niet-aanzienlijke impact t.a.v. landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie; 
▪ een niet-aanzienlijke impact t.a.v. mens; 

 
en rekening houdende met de vermelde kenmerken van het project/milderende maatregelen in 
het dossier: 

- voor slagschaduw zullen de Vlarem-normen gerespecteerd worden via een 
stilstandmodule 

- door middel van bridage zal ook op vlak van geluid voldaan worden aan de 
vooropgestelde geluidsnormen voor zowel dag, avond als nacht 

 
is het Team Mer van oordeel dat het voorgenomen project geen aanzienlijke gevolgen kan 
hebben voor het milieu en een project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens 
over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten. 
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Besluit 

Een ontheffing van de verplichting tot het opstellen van een project-MER wordt toegekend voor 
Windproject van Storm 17 bvba en Eneco Wind Belgium te Assenede.  
 
Deze ontheffing wordt verleend voor een termijn van vier jaar. 

Deze beslissing dient samen met het verzoek tot ontheffing deel uit te maken van de 
vergunningsaanvraag/vragen. 

 
 
Digitaal getekend door  
 
Lina Grooten 
Directiehoofd Directie Gebiedsontwikkeling 
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


