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Geachte fractievoorzitter, 

In antwoord op uw vraag met betrekking tot het provinciaal RUP 
'Windlandschap E40 van Aalter tot Aalst', specifiek met betrekking tot de keuze 
Hansbeke versus Landegem, kunnen wij u het volgende meegeven:  

Een erkend studiebureau maakte op basis van de richtlijnen een 
ontwerptekst planMER op (document dd. november 2013, ook besproken op de 
laatste projectteams). Dit ontwerpdocument werd doorgestuurd naar de 
goedkeurende overheid LNE met de vraag om het document na te lezen i.f.v. 
de goedkeuring van het planMER. Deze administratie gaf aan dat de tekst meer 
rekening moest houden met het advies van Onroerend Erfgoed. In dit advies 
wordt gesteld dat de twee clusters Landegem en Hansbeke fundamenteel 
verschillen qua landschapsstructuur en typologie: "Hansbeke wordt enkel 
doorsneden door de E40 die weinig opvalt door zijn ligging op maaiveldniveau 
afwezigheid van bomen en geen andere gekoppelde structuren terwijl 
Landegem geen duidelijke structuur heeft en ook geen duidelijke typologie."  

Het studiebureau heeft de ontwerptekst aangepast en het planMER 
werd goedgekeurd met volgende effectcodes:  

o Landschapsstructuur: nevele -2 ; landegem -1 
o Landschapstypologie:nevele -1 landschap 0 
o Landschapsbeeld: nevele -2 landegem -1 
o Erfgoedwaarden: nevele -1 landegem -1 
o Landschapsbeleving: nevel -2 landegem -1 

Wanneer de globale scores van de goedgekeurde planMER optellen 
komen we inderdaad tot -16 voor Hansbeke en -15 voor Landegem -15. De 
planMER heeft echter bewust de effectcodes niet opgeteld omdat de cijfers 
steeds een interpretatie behoeven. Wanneer we de effectcodes goed bekijken 
kunnen we het volgende vaststellen:  
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Ten eerste: Beide gebieden scoren voor de meeste disciplines (bodem, 
water, natuur, vegetatie, erfgoed, veiligheid, landbouw) gelijk.  

Ten tweede: Landegem scoort slechter voor disciplines slagschaduw & 
geluid en fauna. Voor wat betreft geluid en slagschaduw heeft dat rechtstreeks 
te maken met het groter aantal gebouwpunten in de omgeving van de cluster 
Landegem t.o.v. de cluster Hansbeke. Verder is het zo dat het aantal te 
verwachten overschrijdingen groter is in Landegem dan in Nevele (Landegem > 
20% t.o.v. Hansbeke <10%). In Landegem gaat het bovendien om overschrij-
dingen ten opzichte van gebouwen in woongebied en ten opzicht van woningen 
in het industriegebied . Na toepassing van milderende maatregelen scoren 
beide clusters weliswaar gelijk, maar er is wel een rechtstreeks effect op de 
exploitatie van de windturbines (bijv. vaker stilleggen, enz). Rekening houdende 
met het PRS dat stelt dat bij gelijke hinder het windpotentieel moet gemaxi-
maliseerd worden, moet vanuit deze discipline gekozen worden voor Hansbeke.  

Ten derde: Hansbeke scoort volgens de planMER slechter voor de 
discipline landschap. Dit is echter te nuanceren, zoals blijkt uit het gemeentelijk 
structuurplan van Nevele en bijhorende uitvoeringsplannen, in het bijzonder met 
het gemeentelijk RUP Oosekouter en gemeentelijk RUP Moerstraat:  

De windcluster Landegem overlapt deels met het gemeentelijk RUP 
Moerstraat dat bestaat uit twee zones: 'zone voor waardevol bulkengebied' ten 
noorden van de E40 en 'zone voor versnipperd koutergebied' ten zuiden van de 
E40. De 'zone voor waardevol bulkengebied' wordt als extra categorie opgeno-
men omdat het bulkenlandschap er beter bewaard is gebleven. De gemeente 
opteert er om verdere aantasting van de open ruimte tegen te gaan en er 
beperkingen op te leggen naar nieuwe constructies (dit in tegenstelling tot de 
categorie bulkengebied). In de zone ten zuiden van de E40, de zone voor 
versnipperd koutergebied zijn volgens het gemeentelijk RUP de open karak-
teristieken wel verdwenen; in dit gebied blijken echter weinig mogelijkheden te 
zijn voor inplanting van windturbines, cf. overleg met windsector.  

De windcluster Hansbeke overlapt deels met RUP Oosekouter dat 
bestaat uit twee (hier relevante) deelgebieden: 'zone voor koutergebied' en 
'zone voor bulkengebied'. Het koutergebied van dit RUP is het meest waarde-
volle en werd bij opmaak van het provinciaal RUP Wind uitgesloten. Er is dus 
enkel overlap met de 'zone voor bulkengebied' waar wel constructies mogen 
geplaatst worden.  

Rekening houdende met al deze gegevens blijft de Deputatie van 
mening dat de Provincieraad op 4 april de juiste beslissing nam, nl. om 
Hansbeke aan te duiden als voorkeurslocatie boven Landegem.  
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Wij hopen u met dit antwoord voldoende te hebben geïnformeerd, voor 
bijkomende inlichtingen kan u steeds terecht bij de contactpersoon die vermeld 
staat in de hoofding van deze brief. 

Hoogachtend 
namens de Deputatie 
de Provinciegriffier de bevoegde Gedeputeerde 

Albert De Smet Geert Versnick 
        
 
 
Wij kunnen u sneller helpen indien u in alle briefwisseling over dit onderwerp 
ons kenmerk (r01/wind/windproj/e40/) vermeldt. 


