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Gent, 19 december 2013 

Geachte fractievoorzitter,  

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

Bij het bepalen van de grenzen van het RUP werd met verschillende 
(objectieve) criteria rekening gehouden:  

1. Er werd gestart met de kaart met potentiële zoekzones van het PRS. 

2. Vervolgens werden een aantal voorkeurslocaties bepaald (cf. 
provincieraadsbeslissing van 24 april); voor Nevele ging het om de 
windakker Hansbeke.  

3. Tenslotte werd op detailniveau bepaald waar de grenzen van de 
cluster dienden te liggen. Hierbij werd gebruik gemaakt van 
gegevens over de bestaande juridische toestand, de voorfiltering 
uitgevoerd in het kader van planMER (eerste aftoetsing van 
milieunormen) en de basisprincipes van het RUP.  

Maximaal invullen van de potentieel geschikte zone betekent de 
geselecteerde cluster zo groot mogelijk houden. Dat wil zeggen dat enkel 
gebieden worden uitgesloten wanneer het echt niet anders kan, bijv. omwille 
van de bestemming (bijv. natuur, landschap, enz) of omwille van milieu (bijv. 
geluid of slagschaduw).  

Voor de cluster Hansbeke is het zo dat uit de voorfiltering bleek dat een 
groot deel van de zone ten zuiden van de E40 niet in aanmerking komt voor 
windturbine, omdat de geluidsnormen van Vlarem er niet kunnen worden 
gehaald. De gebieden waar volgens de voorfiltering wel windturbines kunnen 
komen, zijn in het RUP behouden gebleven (twee zones ten zuiden van de 
E40).  



 ons kenmerk : r01/wind/windproj/e40/ 
 p. 2/2 

./... 

 

Ten noorden van de E40 blijkt volgens de voorfiltering wel degelijk 
windturbines te kunnen; die mogelijkheid wordt dan ook opengehouden door 
het gebied in het RUP op te nemen.  

De precieze hinder van in te planten windturbines is op dit moment nog 
niet gekend; daarvoor dienen de exacte locaties gekend te zijn, dat is op 
moment van vergunningsaanvraag. Op dit moment moet de exacte hinder 
gekend zijn en zal moeten blijken of de turbines ook effectief vergund kunnen 
worden rekening houdende met alle milieubepalingen.  

Voor bijkomende informatie kan u zich wenen tot contactpersoon 
vermeld 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. 


