
Windturbine Evergem
Informatievergadering 10 januari 2023 19h00



Agenda

1. Voorstelling Storm en project

2. Toelichting procedure en informatievergadering

3. Toelichting project-MER

4. Q&A



1. Voorstelling Storm en 
project



Operationele
Windparken

Huidige  
Werven

52
Aantal operationele 
turbines

3
Aantal windturbines
in aanbouw

320.000 MWh
jaarlijkse energie 
productie

26.800 MWh
jaarlijkse energie 
productie

162 MW
vermogen
windturbines

10,8 MW
vermogen
windturbines

125.000
huishoudens voorzien 
van groene energie

7.200
huishoudens voorzien 
van groene energie

Huidige stand van zaken Storm windparken



Onze werking

Storm ontwikkelt haar windparken op een zo verantwoord mogelijke manier:

• Open communicatie met alle stakeholders

• Participatie door lokale besturen: via de intercommunales IKA en Zefier

kunnen de gemeenten waar nieuwe Storm-windparken gebouwd worden, tot

20% eigenaar worden van het windpark op hun grondgebied

• Participatie door omwonenden: via de coöperatie Storm CV investeerden al

4.089 omwonenden samen in de Storm-windparken



Bewonersparticipatie
Alle omwonenden van de Storm-windparken krijgen de mogelijkheid om in de

windparken te participeren via de coöperatieve Storm CV. Typisch wordt deze

mogelijkheid gegeven aan de inwoners van de betrokken gemeente.

Eén aandeel in de coöperatieve kost 125 euro. Als u in de buurt van één van onze

windparken woont, kan elk lid van uw gezin maximaal 24 aandelen verwerven. De

coöperatieve investeert de door haar opgehaalde gelden in de windparken van Storm.

Het verwachte jaarlijkse rendement bedraagt 4% tot 6%.

Storm CV telt nu 4.089 coöperanten voor de windparken in Wachtebeke, Wielsbeke,

Maasmechelen, Westerlo, Geel, Meer, Dilsen-Stokkem, Desselgem, Lokeren, Zandvliet,

Minderhout, Retie, Pelt, Melsele, Zoersel en de Haven van Gent.



Lusten en lasten windturbines
LUSTEN

• Groene energie: hernieuwbaar, geen CO2 uitstoot

• Lokale tewerkstelling in Europa, België en Vlaanderen tijdens ontwikkeling, bouw & 

exploitatie welvaart

• Geen buitenlandse energie-afhankelijkheid

• Goedkoopste vorm van energieproductie



Lusten en lasten windturbines
LASTEN

• Variabele productie i.f.v. van windsnelheid

• Mogelijke impact geluid → beperkt tot 39dB(A) voor woonzones en 43dB(A) voor 

individuele woningen in agrarisch gebied

• Mogelijke impact slagschaduw → max. 8h/jaar én 30min/dag

• Mogelijke impact vogels en vleermuizen 

• Mogelijke visuele impact



Storm windproject Evergem

1 8 MW 238m 172m

± 20.600MWh ± 5.800



Storm windproject Evergem



2. Toelichting procedure 
en informatievergadering



Procedure
Omgevingsvergunningsaanvraag met referentie omgevingsloket: OMV_2022144023

Vergunningverlenende overheid = Vlaamse Overheid

Omgevingsvergunningsaanvraag met:

• Stedenbouwkundige handelingen (SH)

• Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA)



Procedure

Tijdlijn:
• 10 november 2022: Omgevingsvergunningsaanvraag digitaal ingediend via het omgevingsloket

• 9 december 2022: Volledig en Ontvankelijk verklaard

• 21 december 2022: Start 1e openbaar onderzoek

• 4 januari 2023: Toepassing administratieve lus

• 9 januari 2023 t.e.m. 7 februari 2023: 

2e openbaar onderzoek

• 10 januari 2023: Verplichte Informatievergadering in kader van het project-MER

• 7 juni 2023: Uiterste beslissingsdatum



Procedure

Informatievergadering:
• Wettelijke verplichting o.w.v. opmaak project-MER

• Gemeente maakt verslag

• Van de presentatie en de Q&A wordt, via microfoons, een geluidsopname gemaakt.

• Vragen stellen kan nadat de presentatie is afgelopen



Procedure

Inzage in dossier:

1. Omgevingsloket www.omgevingsloket.be: OMV referentie OMV_2022144023



Procedure

Inzage in dossier:

2. Gemeente Evergem: 

Na afspraak via www.evergem.be of 09 216 05 00, te AC Evergem, 

Fortune de Kokerlaan 11, 9940 Evergem

3. Gemeente Assenede:

Na afspraak via www.assenede.be of 09 341 95 95, te Gemeentelijke Dienst 

Omgeving, Kasteelstraat 1 -3, 9960 Assenede

http://www.assenede.be/


Procedure

Indienen bezwaarschrift:

1. Digitaal via het omgevingsloket: 

www.omgevingsloket.be 

Referentie: OMV 2022144023

2. Via Gemeente:

1. Evergem: Per brief op het volgende adres: F. De Kokerlaan 11, 9940 Evergem
2. Assenede: Per brief op het volgende adres: Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede
Vermelding referentie OMV 2022144023



3. Toelichting Project-
MER



• TOETSING aan de MER PLICHT

• Besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004 

• Projecten die vallen onder Rubriek 3i van bijlage II: ”Installaties voor het 

opwekken van elektriciteit door middel van windenergie voor zover de activiteit 

betrekking heeft:

 - op 20 windturbines of meer;

 - op 4 windturbines of meer, die een aanzienlijke invloed hebben of kunnen  

hebben op een bijzonder beschermd gebied.”

MER-plicht



• beschermd monument ‘Hoeve Goed ter Looveren. met walgrachten en dreven’ 

• WT01 ligt op 470 m van de dreef, en 820 m van de hoeve zelf (en 760 m tot aan de onmiddellijke omgeving 

van de hoeve)

Het project is MER-plichtig



Situering Project



Project – permanente werken



Project – incl. tijdelijke werken



Project – tijdelijke werfweg



Projectlocatie overzicht



Disciplines project-MER

Hoofddisciplines

• Geluid en trillingen

• Biodiversiteit

• Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

• Mens, ruimtelijke aspecten, mobiliteit, hinder en gezondheid

• Veiligheid en telecommunicatie

Nevendisciplines

• Bodem

• Water



Geluid – overzicht receptoren



Geluid – dag (7u – 19u)

• Maximaal brongeluid dag: 107,2 dB(A)
• Grenswaarden hangen af van de richtwaarde die afhankelijk is van de ligging van het receptiepunt op het 

gewestplan of bestemmingsplan en van het dagdeel.
• Voor de dag worden de richtwaarden voor alle receptiepunten steeds gerespecteerd

Huidige situatie Situatie met WT01



Geluid - Avond en nacht (19u 22u en 22u – 7u)

Huidige situatie Situatie met WT01

• Maximaal brongeluid dag: 107,2 dB(A)
• Op P11 bestaat er potentieel nu al een overschrijding en deze blijft bestaan in de toekomst, de bijdrage van 

WT01 is daar wel amper significant. 
• Tijdens avond en nacht reductie nodig tot 106,5 dB(A) om bijdrage aan P11 niet significant te maken.



Geluid - Ontwikkelingsscenario

− Ontwikkelingsscenario: Ontwikkeling Storm en Eneco (SEWB) en ontwikkeling Terranova
− Voor de dag worden de richtwaarden steeds gerespecteerd.
− Bij avond/nacht kan overschrijding zijn tot 1 dB(A). Mogelijke overschrijdingen treden op in het

woonlint aan de Stoepestraat en op het Goed Ter Looveren
− Er wordt reductie voorzien – bridage – tot grenswaarden niet overschreden worden
− Bridage tot brongeluid avond/nacht : reductie tot 102,9 dB(A)



Voor de immissieberekening gelden volgens dit addendum de volgende randvoorwaarden:

− de turbines zijn gemodelleerd als puntbronnen op maximale hubhoogte (worst-case)
− de immissie wordt berekend op 4 m hoogte (slaapkamerhoogte),
− de berekeningen zijn uitgevoerd in octaafbanden,
− er zijn geen belangrijke hoogteverschillen in de omgeving, het terrein is volledig vlak,
− de berekeningen zijn uitgevoerd voor 10 °C en 70 % relatieve vochtigheid
− de bodemabsorptiefactor wordt op G = 0,8 genomen (absorberend, landelijke omgeving) en G =

0,2 (verharde zones)
− er wordt geen rekening gehouden met de aanwezigheid van huizen of vegetatie dewelke het

geluid beperken,
− de berekeningen worden uitgevoerd voor meewindcondities,
− er is geen meteocorrectie toegepast.

Geluid - Model



• 107,2 dB(A) is het brongeluid bij 95% van het nominaal vermogen. Dit wordt 

bereikt bij hogere windsnelheden.  

• Model gaat uit van constante meewind

Model gaat uit van een meest extreem scenario

Geluid - model



Nacht

Geluid Richtwaarden



Conclusie

T.o.v. referentiesituatie en bij ontwikkelingsscenario

• Het project voldoet aan de grenswaarden voor geluid in de dagperiode

• In het referentie scenario voldoet het project aan de grenswaarden voor 

geluid in de avond- en nachtperiode dankzij een reductiescenario tot max 

106,5 dB(A) voor totale ontwikkelingsscenario

• Bij ontwikkelingsscenario voldoet het project aan de grenswaarden voor 

geluid in de avond- en nachtperiode dankzij een reductiescenario tot max 

102,9 dB(A) voor totale ontwikkelingsscenario

Geluid - conclusie



Biodiversiteit - vegetatie

Aanlegfase

• Er wordt geen waardevolle vegetatie ingenomen

• De mogelijk droogtegevoelige vegetatie ligt op voldoende afstand van de maximale 

invloedsstraal van de bemaling – effect van verdroging blijft beperkt negatief tot 

verwaarloosbaar

Exploitatiefase

• is er geen directe inname van ecotopen of habitats



Biodiversiteit - vogels
Aanlegfase:

• Vermits het projectgebied reeds geluidsverstoring heeft door nabije snelwegen en gezien 

weinig grote waarde aan broedvogels blijft impact verwaarloosbaar

Exploitatiefase:

• Het projectgebied bevindt zich op ruime afstand (>1 km) van de dichtstbijzijnde broedgebieden 

en pleister- en rustgebieden, van slaapplaatsen, weidevogelgebieden en akkervogelgebieden 

en zal slechts zeer kleine bijkomende verstoring veroorzaken, waardoor het verstoringseffect 

op vogels beperkt negatief blijkt.

• De turbine is geen belangrijke broed- slaap of pleisterlocatie waar veel vliegbewegingen 

worden verwacht

• Er zijn geen seizoenale stuwtrekbeweging bekend in de omgeving

effect op barrièrewerking en aanvaring blijft beperkt negatief. 



Biodiversiteit - vleermuizen
Aanlegfase:

• Vermits het projectgebied reeds geluidsverstoring heeft door nabije snelwegen en gezien klein 

aantal vleermuizen blijft impact in aanlegfase verwaarloosbaar

Exploitatiefase:

• Er zijn slechts beperkte waarnemingen van vleermuizen ter hoogte van het projectgebied.  

Gezien de aanwezigheid van een bomenrij en een gracht kunnen vleermuizen aanwezig zijn. 

Hierdoor wordt geconcludeerd dat effect op verstoring beperkt negatief zal zijn

• Ook het effect op barrièrewerking en aanvaring blijft beperkt



Biodiversiteit - ontwikkelingsscenario

Exploitatiefase:

• Gezien de afstanden tot de bijkomende windturbines in ontwikkelingsscenario groot zijn, 

blijven de effecten beperkt negatief



• Windturbine sluit aan bij de R4 met de verkeerswisselaar.

• Het voorliggend project wordt ruimtelijk gebonden met het bedrijventerrein 

ten oosten van de R4, de terreinen van Terranova, een totale zone in 

ontwikkeling met het oog op hernieuwbare energie

• Vlakbij staan vijf operationele windturbines (4 van Luminus en 1 van Eneco). 

• De windturbine valt binnen open agrarisch gebied, een landschapskamer, 

ingesloten tussen de R4, de dreef in het noorden en enkele straten in het 

westen en het zuiden.

• Meest dichtbij gelegen beschermd monument Hoeve Goed ter Looveren, met 

walgrachten en dreven.

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie



Aanlegfase:

• Effecten in aanlegfase blijven beperkt tot 

verwaarloosbaar

• Er zal gebruik gemaakt worden van beschermd erfgoed 

Ter Looverendreef.  

• Mits toepassen van maatregelen, opgelegd door 

Agentschap Onroerend Erfgoed, zal de dreef voldoende 

beschermd worden en geen schade ondervinden.

• Dreef zal na uitvoering hersteld worden in zijn 

oorspronkelijke toestand

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie



Exploitatiefase:

• landschapsstructuur:  Openheid zal deels aangetast worden, maar gezien versmelting 

met bestaande lijninfrastructuur, met andere turbines en industrieterrein blijft impact 

beperkt.

• Erfgoedwaarde: Buiten monument Ter Looveren is er weinig erfgoed aanwezig in de 

omgeving. Ondanks de hoge erfgoedwaarde van het beschermd, zorgt de huidige 

omgeving rondom het monument al voor waardevermindering van de omliggende 

context. De extra windturbine zal de devaluatie van de context versterken. Hierdoor 

wordt de impact beperkt.

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie



Exploitatiefase:

• Landschapsbeeld:
• Wegens de nabijheid van twee belangrijke lijninfrastructuren (E34/N49, R4), de reeds bestaande en 

vergunde windturbines en de betrekkelijke nabijheid van de Gentse haven betreft het hier reeds een 
vrij dynamisch landschap: extra turbine zal waarneembaar zijn, maar landschappelijk inpasbaar in 
dynamisch landschap

• Het horizonbeslag door het beeld van windturbines was al aanwezig en zal door de nieuwe turbine 
(slechts 1) maar in zeer beperkte mate vergroten 

• Rond en vanuit de landschapskamer, vanaf de Ter Looverendreef en de kern Stoepe en Ertvelde kan de 
windturbine meer als hinderlijk worden ervaren, gezien het meer landelijke karakter van beide 
gebieden. 

• Effect wordt als beperkt negatief beoordeeld

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie



Visualisaties



Visualisaties – Fotostandpunt 1 (vanaf Ter Looverendreef - westen)



Visualisaties – Fotostandpunt 2 Visualisaties – Fotostandpunt 2 (vanaf Ter Looverendreef - oosten)



Visualisaties – Fotostandpunt 3 (vanaf Stoepe)



Visualisaties – Fotostandpunt 4 (vanaf Rijschootstraat)



Visualisaties – Fotostandpunt 5 (vanaf Kroonstraat)



Visualisaties – Fotostandpunt 6 (vanaf R4/Pastorijstraat



Visualisaties – Fotostandpunt 7 (vanaf Callemansputte)



Visualisaties – Fotostandpunt 8 (vanaf Klein Rusland



Opgelegde norm in VLAREM II: 

• - maximaal 8 uur effectieve slagschaduwduur per jaar

• - Maximaal 30 minuten effectieve slagschaduwduur per dag

Slagschaduw - Richtwaarden



Slagschaduw – WT01 + referentiesituatie



Slagschaduw – WT01 + referentiesituatie + ontwikkelingscenario



Conclusie

• Een stilstandsregeling dient te worden toegepast om normenoverschrijding 

te voorkomen, zowel cumulatief met referentiescenario als bij 

ontwikkelingsscenario.

Slagschaduw - Conclusie



Conclusie

• Geluid: VLAREM normen gerespecteerd mits (beperkte) milderende maatregel 

voor de avond- en nachtperiode

• Slagschaduw: VLAREM normen gerespecteerd d.m.v. stilstandsregeling

• Mobiliteit: Geen effecten, wel rekening te houden met voorwaarden AWV

• Klimaat: minder CO2-uitstoot - positief

• Ruimtegebruik: zeer beperkte impact op landbouwareaal. Inplanting 

toegangswegen /werkvlakken /cabines /kabels zo ingepland dat het restperceel 

maximaal blijft

Mens – ruimtelijke aspecten, hinder en gezondheid



Conclusie

• Veiligheid: De veiligheidsstudie bestudeert de externe risico’s die uitgaan van de 

windturbine zelf (directe risico’s) en de indirecte risico’s ten gevolge van 

installaties met gevaarlijke stoffen die in de omgeving van de geplande 

windturbine aanwezig zijn. Uit de studie blijkt dat het project geen risico vormt 

voor de veiligheid. 

• Radar:  De impact werd in radarstudie bekeken op de radar van Semmerzake. 

Conclusie is dat de installatie van de turbine geen extra beperkingen zal 

teweegbrengen op het radarsysteem.

• Masten: De windturbine heeft geen invloed op de aanwezige masten

• Defensie: Mits voldaan wordt aan de voorschriften voor bebakening is er geen 

invloed op luchtvaart of installaties voor defensie

Mens – veiligheid en communicatie



Er worden geen effecten op bodem verwacht

Aanbevelingen bij gebruik zware machines

• Gebruik van rijplaten

• Voldoende brede banden

• Gebruik in duur beperken

Bodem



Bemaling karakteristieken

• Max invloedstraal: 696 m (5 cm verlaging grondwatertafel

• Max debiet: 1500 m³/dag

Aanlegfase:

• Wijziging infiltratiecapaciteit: Beperkt negatieve impact gezien slecht zeer beperkte 

bijkomende oppervlakte

• Wijziging oppervlaktewaterkwantiteit: Gezien de periode beperkt is en het 

bemalingswater wordt geloosd op de aanwezige waterlopen, is impact verwaarloosbaar

Exploitatiefase:

• Wijziging grondwaterkwantiteit: Gezien zeer beperkte bijkomende verharding is impact 

verwaarloosbaar

Water - kwantiteit



Aanlegfase:

• Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit: Aangezien het opgepompte bemalingswater 

mogelijks verontreinigd is met verschillende parameters, wordt het effect op de 

oppervlaktewaterkwaliteit als beperkt negatief beschouwd.

Water - kwaliteit



• Geluid: VLAREM normen gerespecteerd mits milderende maatregel voor de 

avond- en nachtperiode

• Biodiversiteit
• Vegetatie: Effecten zijn zeer beperkt tot verwaarloosbaar
• Vogels: Effecten op verstoring, barrièrewerking en aanvaring blijft beperkt
• Vleermuizen: Effecten op verstoring, barrièrewerking en aanvaring blijft beperkt

• Landschap, erfgoed & archeologie: 
• Landschapsstructuur en landschapsbeeld: Effecten zijn beperkt 
• Erfgoed: Mits toepassing van maatregelen die voorgelegd zijn door Agentschap Onroerend 

Erfgoed, zullen de effecten beperkt blijven

Conclusies project-MER



• Mens
• Slagschaduw: VLAREM normen gerespecteerd d.m.v. stilstandsregeling
• Klimaat: minder CO2-uitstoot -> positief effect
• Veiligheid: Het project vormt geen risico voor de veiligheid
• Radar: Geen extra beperkingen t.a.v. Semmerzake
• Ruimtegebruik: zeer beperkte impact op landbouwareaal

• Bodem: Geen effecten te verwachten

• Water:
• Waterkwantiteit: Gezien beperkte termijn, beperkte verharding en bemalingswater wordt 

geloosd op aanwezige waterlopen blijft beperkt
• Waterkwaliteit : Aangezien het opgepompte bemalingswater mogelijks verontreinigd wordt 

dit als beperkt negatief beschouwd

Conclusies project-MER



Conclusies project-MER
• Mens

• Slagschaduw: VLAREM normen gerespecteerd d.m.v. stilstandsregeling
• Klimaat: minder CO2-uitstoot -> positief effect
• Veiligheid: Het project vormt geen risico voor de veiligheid
• Radar: Geen extra beperkingen t.a.v. Semmerzake
• Ruimtegebruik: zeer beperkte impact op landbouwareaal en inplanting afgestemd met 

dep. Landbouw & visserij

• Bodem: aanbevelingen bij gebruik zware machines waardoor er geen 

effecten te verwachten zijn

• Landschap, erfgoed & archeologie: slechts beperkte effecten



4. Q&A



Vragen - praktisch
• Mondeling tijdens dit infomoment (dit blijft anoniem, uw naam en/of andere 

contactgegevens worden niet gevraagd):

• Indien u een vraag wenst te stellen, kan u dit via de microfoon voor u doen
• Uw vraag wordt beantwoord
• De volgende persoon kan zijn vraag stellen

• Schriftelijk: via info@storm.be

• De presentatie zal beschikbaar gesteld worden via: 

https://www.storm.be/nl/windpark/evergem

mailto:info@storm.be
https://www.storm.be/nl/windpark/evergem
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