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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 3 maart 2022 met nummer RvVb-A-2122-0507  

in de zaak met rolnummer 1920-RvVb-0817-A 

 

 

Verzoekende partijen 1. de gemeente AALTER, vertegenwoordigd door het 

college van burgemeester en schepenen 

2. het college van burgemeester en schepenen van de 

gemeente AALTER 

 

vertegenwoordigd door advocaat Tom SWERTS met 

woonplaatskeuze te 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 16-

18 

 

Verwerende partij het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de 

Vlaamse Regering 

 

vertegenwoordigd door advocaten Jürgen VANPRAET en Bram 

VAN DEN BERGHE met woonplaatskeuze te 8820 Torhout, 

Oostendestraat 306 

 

Tussenkomende partij 

 

ELECTRABEL nv 

 

vertegenwoordigd door advocaten Patrik DE MAEYER en 

Laurens DE BRUCKER met woonplaatskeuze te 1160 Brussel, 

Tedescolaan 7 
 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partijen vorderen met een aangetekende brief van 27 juli 2020 de vernietiging 

van de beslissing van de verwerende partij van 13 juni 2020, waarmee aan de tussenkomende 

partij een omgevingsvergunning wordt verleend voor de bouw en exploitatie van een 

windturbine (omgevingsnummer: OMV_2019061511). 
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De verwerende partij heeft het bestuurlijk beroep van onder meer de verzoekende partijen 

tegen de beslissing van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen van 17 oktober 2019 

niet ingewilligd. 

 

Het project ligt in 9880 Aalter aan de Venecolaan 18-20-22 en Oostmolen-Noord zn en heeft 

als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie A, nummers 786, 787/D, 787/E, 795 en sectie B, 

nummers 61/C/2 en 64/V. 

II. Rechtspleging  

De verwerende partij bezorgt het administratief dossier en dient een antwoordnota in. De 

tussenkomende partij dient een schriftelijke uiteenzetting in en de verzoekende partij dient een 

wederantwoordnota in. Daartoe uitgenodigd door de Raad, dienen de partijen eveneens elk 

een aanvullende nota in met betrekking tot de impact van het arrest van het Grondwettelijk Hof 

van 14 oktober 2021 met nummer 142/2021 en de doorwerking van het Validatiedecreet in 

deze zaak. 

 

De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 10 februari 2022. De procespartijen 

hebben ingestemd met het schriftelijk behandelen en in beraad nemen van de vordering met 

toepassing van artikel 85, §3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 

houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges 

(Procedurebesluit). 

III. Feiten 

Op 24 mei 2019 vraagt de tussenkomende partij een omgevingsvergunning aan voor de bouw 

en exploitatie van twee windturbines gelegen in Aalter aan de Venecolaan 18-20-22 en 

Oostmolen-Noord zn. 

 

De aanvraag voorziet in de oprichting van twee windturbines met een rotordiameter van 150 

meter, een tiphoogte van 200 meter en een nominaal vermogen van 6,5 megawatt. Eén wordt 

opgericht in industriegebied (WT1) en één in landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

(WT2) (gewestplan ‘Eeklo-Aalter’). 

 

Het openbaar onderzoek loopt van 26 juni 2019 tot en met 25 juli 2019. Er worden 13 

bezwaarschriften ingediend.  
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De provinciale omgevingsvergunningscommissie adviseert op 17 september 2019 om de 

omgevingsvergunning gedeeltelijk te verlenen, met name enkel voor de bouw en exploitatie 

van WT1. 

 

In navolging hiervan verleent de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 17 oktober 

2019 gedeeltelijk de gevraagde omgevingsvergunning aan de tussenkomende partij.  

 

Tegen die beslissing tekenen onder meer de verzoekende partijen op 19 november 2019 

bestuurlijk beroep aan bij de verwerende partij. 

 

In graad van beroep worden volgende adviezen verleend: 

- het Vlaams Energieagentschap adviseert op 19 december 2019 gunstig; 

- het Directoraat-generaal Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en 

Vervoer bevestigt op 24 december 2019 haar deels voorwaardelijk gunstig advies in 

eerste aanleg van 18 juli 2019. Het advies is voorwaardelijk gunstig voor wat betreft 

WT01 en ongunstig voor wat betreft WT02; 

- de dienst Integraal Waterbeleid (Oost-Vlaanderen) adviseert op 9 januari 2020 gunstig; 

- het Agentschap voor Natuur en Bos adviseert op 16 januari 2020 gunstig; 

- het departement Landbouw en Visserij adviseert op  20 januari 2020 voorwaardelijk 

gunstig; 

- de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (AGOP Ruimte en 

Milieu) van het departement Omgeving adviseert deels voorwaardelijk gunstig. Het 

advies is voorwaardelijk gunstig voor wat betreft WT01 en ongunstig voor wat betreft 

WT02. 

 

De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie hoort de partijen op 3 maart 2020 en 

adviseert vervolgens op diezelfde datum om de beroepen niet in te willigen en de 

omgevingsvergunning gedeeltelijk te verlenen onder voorwaarden. 

 

Eensluidend met dit advies verklaart de verwerende partij de beroepen op 13 juni 2020 

ongegrond en verleent gedeeltelijk de gevraagde omgevingsvergunning.  

 

Dat is de bestreden beslissing. 
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IV. Tussenkomst 

De tussenkomende partij verzoekt met een aangetekende brief van 13 november 2020 om in 

de procedure tot vernietiging te mogen tussenkomen. Met een beschikking van 4 december 

2020 verleent de voorzitter van de Raad haar toelating om in de debatten tussen te komen. 

V. Onderzoek van de middelen 

A. Eerste en tweede middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren de schending aan van: 

 

- artikel 4.3.1 juncto artikel 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO); 

- de artikelen 2 en 3 van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen (Motiveringswet); 

- omzendbrief RO/2014/02 van 25 april 2014 ‘afwegingskader en randvoorwaarden voor de 

oprichting van windturbines’;  

- het materieel motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Volgend op een uiteenzetting van de ingeroepen normen en beginselen, duiden de 

verzoekende partijen dat er volgens hen allerminst sprake is van een naleving van het 

bundelingsprincipe, laat staan van enige clustering met andere turbines, zoals vervat in de 

omzendbrief RO/2014/02. Ze geven aan dit reeds uitvoerig te hebben aangetoond in hun 

administratief beroepschrift en citeren vervolgens de ter zake relevante overwegingen uit de 

bestreden beslissing en de lokalisatienota bij de aanvraag. 

 

Daaruit leiden ze af dat de argumentatie in de lokalisatienota inzake de overeenstemming met 

het bundelingsprincipe bestaat uit het aanhalen van volgende elementen: (i) de twee 

windturbines worden gebundeld met het kanaal Gent-Brugge; (ii) om de hinder voor 

omwonenden te minimaliseren wordt één van beide turbines aan de zuidkant van het kanaal 

(in het industriegebied) voorzien, en de andere turbine aan de noordkant (te midden het 

landschappelijk waardevol agrarisch gebied); (iii) de inplanting van meer dan twee 

windturbines op de gekozen locatie is niet wenselijk gelet op veiligheidsoverwegingen en 

hinderaspecten. Het enige argument komt volgens hen dus erop neer dat de twee turbines 
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worden gebundeld met het kanaal Gent-Brugge. De overige aangehaalde vaststellingen tonen 

volgens hen daarentegen louter aan dat een clustering met meer dan twee windturbines, en 

bijgevolg de inplanting van een windturbinecluster zoals wenselijk geacht door omzendbrief 

RO/2014/02, onmogelijk kan worden doorgevoerd op de projectlocatie. 

 

De verzoekende partijen maken vervolgens gewag van drie motiveringsgebreken, met name: 

(i) de motieven om te besluiten dat WT1 gebundeld wordt met en aansluiting vindt bij het 

industriegebied, de Knokkebaan en het kanaal Gent-Brugge volstaan niet in het licht van 

omzendbrief RO/2014/02;  

(ii) de lokalisatienota voorziet louter in een (summiere) onderbouwing van de bundeling van 

WT1 én WT2, zodat deze onderbouwing niet op dienstige wijze kan worden aangewend om 

de conformiteit aan het bundelingsprincipe te staven voor enkel WT1; 

(iii) de bestreden beslissing is intern tegenstrijdig gemotiveerd, door enerzijds aan te geven 

dat een solitaire windturbine zoals in casu steeds de overige landschapselementen overstijgt, 

en anderzijds te stellen dat deze qua schaal aanvaardbaar is gelet op de ligging in 

industriegebied. 

 

1.2 

De verzoekende partijen voeren in een tweede middel de schending aan van: 

 

- artikel 4.3.1 juncto artikel 1.1.4 VCRO; 

- de artikelen 2 en 3 Motiveringswet;  

- het materieel motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Volgend op een uiteenzetting van de ingeroepen bepalingen en beginselen, citeren de 

verzoekende partijen de overwegingen in de bestreden beslissing inzake de verenigbaarheid 

van het aangevraagde met de goede ruimtelijke ordening voor wat de functionele 

inpasbaarheid, schaal en visueel-vormelijke elementen betreft en bekritiseren ze vervolgens 

de motieven die ten grondslag liggen van het gunstig oordeel van de verwerende partij. 

 

Wat de functionele inpasbaarheid betreft, menen ze dat enkel wordt gekeken naar energie-

efficiëntie en wordt verwezen naar het feit dat windturbines als een positief element in het 

landschap moeten worden geëvalueerd, zulks omwille van het feit dat de oprichting en 

uitbating van windturbines kadert binnen het beleid van de Vlaamse Regering. Ze geven 

daarop aan dat het energiebeleid van de Vlaamse Regering echter geen enkele relevantie 

heeft, laat staan invloed heeft op de vraag of de visuele impact van windturbines aanvaardbaar 

is, en dat beide aspecten in het geheel niet met elkaar verbonden zijn. Met verwijzing naar hun 
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argumentatie bij het eerste middel stellen ze dat ten onrechte wordt verwezen naar de 

koppeling van WT1 aan het industrieterrein en de nieuwe brug, aangezien deze hierbij echter 

geen aansluiting vindt, mede gelet op de overwegingen in het bestreden besluit zelf waar wordt 

aangegeven dat windturbines steeds de schaal van het landschap overstijgen, wat impliceert 

dat deze met elkaar moeten worden geclusterd. 

 

Inzake de schaal wordt volgens hen verwezen naar de “veelvuldige grootschalige industriële 

infrastructuren, schoorstenen en de site van Arvesta”, maar moet opnieuw worden vastgesteld 

dat ook in de bestreden beslissing zelf wordt erkend dat een windturbine de schaal van het 

landschap overstijgt. Ze verwijzen daarop naar vier projecties, gevoegd in de landschapsstudie 

die werd opgemaakt en als bijlage bij de lokalisatienota werd opgenomen, waaruit volgens hen 

bovendien blijkt dat WT1 de schaal van de industriële installaties ruimschoots overschrijdt. 

Volgens de verzoekende partijen is de bewering dat WT1 aansluiting zou vinden bij de schaal 

van het industrieterrein dan ook onmiskenbaar feitelijk incorrect. Daarenboven wordt de  

onaanvaardbare schaal van de geplande turbine volgens hun nog versterkt doordat er slechts 

één windturbine wordt vergund, welke dus ook niet kan worden gespiegeld aan andere 

turbines binnen eenzelfde cluster. Ze besluiten dat de verwerende partij in de bestreden 

beslissing dan ook niet afdoende motiveert waarom de schaal van WT1 aanvaardbaar zou 

zijn. 

 

Vervolgens geven ze aan dat aangaande de visueel-vormelijke elementen in de bestreden 

beslissing wordt gesteld dat (i) de vergunde windturbine slechts sporadisch zichtbaar zal zijn 

in woongebied, (ii) deze een visueel niet-storend geheel vormt met de aanwezige industrie, en 

(iii) er een indirecte impact zal zijn op het aanwezige erfgoed. Ze merken op dat geenszins 

verduidelijkt wordt wat dient te worden verstaan onder ‘sporadische zichtbaarheid’ van de 

windturbine en dat uit de landschapsstudie bovendien blijkt dat WT1 wel degelijk markant 

aanwezig is in de visualisaties die werden gemaakt ter hoogte van de woonkern ‘Aalter-Brug’. 

Verder hekelen ze dat wederom wordt gesteld dat er een synergie plaatsvindt met de 

aanwezige industriële installaties, waardoor de visuele impact van WT1 aanvaardbaar zou 

zijn. Ze merken nogmaals op dat daarentegen moet worden vastgesteld dat de industriële 

voorzieningen in ieder geval veel minder hoog zijn dan WT1 en bijgevolg ook van veel minder 

ver waarneembaar zijn. Dat blijkt tevens uit de diverse visualisaties die in de landschapsstudie 

werden opgenomen en waarop WT1 merkbaar aanwezig is in het landschap, doch voor het 

overige geen – reeds aanwezige – industriële elementen kunnen worden opgemerkt. De 

verzoekende partijen stellen dat hoewel het doorvoeren van een beoordeling van de 

verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening in eerste instantie erop 

gericht is de impact op de onmiddellijke omgeving te toetsen, uit rechtspraak van de Raad 
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blijkt dat afhankelijk van het voorwerp van de aanvraag en het te toetsen aandachtspunt of 

criterium de onmiddellijke dan wel de ruimere omgeving relevant zal zijn. Gelet op de omvang 

van de windturbine, met een tiphoogte van 200 meter, is het evident dat ook de ruimere 

omgeving (zware) visuele hinder hiervan kan ondervinden en de impact hierop dan ook mede 

determinerend dient te zijn bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van de visuele hinder. 

Bijgevolg moet volgens hen worden vastgesteld dat de (beperkte) aansluiting bij het 

industriegebied slechts dienstig kan zijn bij de beoordeling van de visuele hinder voor de 

onmiddellijke omgeving, maar dat in de ruimere omgeving de industriële bedrijvigheid echter 

geenszins waarneembaar is, waardoor omwonenden hier plotsklaps geconfronteerd worden 

met een windturbine die geen enkel aanknopingspunt vindt in het landschap. Tot slot geven 

ze aan dat het niet duidelijk is wat moet worden verstaan onder de indirecte impact op het 

erfgoed die volgens de lokalisatienota te verwachten valt. Uit de landschapsstudie blijkt 

immers duidelijk dat er wel degelijk erfgoedrelicten zijn die een significante ‘verrommeling’ 

dreigen te ondergaan door de visuele hinder die het gevraagde project teweegbrengt. 

 

2.1 

De verwerende partij licht in eerste instantie de ingeroepen bepalingen en beginselen toe. Ze 

merkt daarbij op dat artikel 1.1.4 VCRO slechts een verduidelijking van de doelstelling van de 

ruimtelijke ordening bevat en niet als alleenstaande rechtsgrond zonder verdere verduidelijking 

kan worden ingeroepen, en dat de schending van de omzendbrief RO/2014/02, bij gebrek aan 

verordenend karakter ervan, op zich niet tot de onwettigheid van de bestreden beslissing kan 

leiden. In die mate is het middel volgens haar onontvankelijk. 

 

Ten gronde antwoordt ze, onder verwijzing naar haar motivering in de bestreden beslissing, 

dat de omzendbrief uitgaat van het ruimtelijk principe gedeconcentreerde bundeling en het 

principe van de ‘plaatsdeling’ of ‘site sharing’ vooropstelt, en in die zin enkel een voorkeur 

uitspreekt voor clustering van windturbines waarbij gesteld wordt dat het niet aangewezen is 

individuele turbines verspreid in te planten. De niet-naleving van de principes in de 

omzendbrief leidt volgens de verwerende partij op zich niet tot de onwettigheid van de 

bestreden beslissing, maar in dat geval moet wel afdoende worden gemotiveerd waarom ze 

het algemeen toetsingskader in het voorliggend aanvraagdossier niet volgt. De verwerende 

partij meent dat ze dit met de motieven in de bestreden beslissing in casu heeft gedaan. De 

verzoekende partijen tonen volgens haar niet aan dat de argumenten waarom slechts één 

windturbine in de betrokken industriezone mogelijk is, foutief of kennelijk onredelijk zouden 

zijn en verduidelijken niet in welke mate het vergunnen van één, in plaats van drie 

windturbines, tot een schending van de goede ruimtelijke ordening zou kunnen leiden. De 

kritiek behelst volgens haar niet meer dan een ander standpunt inzake het clusteringsprincipe. 
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In dat opzicht stellen de verzoekende partijen volgens haar ook foutief dat aangezien er niet 

voldaan kan worden aan het clusteringsprincipe, er bijgevolg ook niet voldaan kan worden aan 

het bundelingsprincipe. Wat de opgeworpen motiveringsgebreken betreft, antwoordt ze dat er 

ten eerste niet valt in te zien waarom de vergunde windturbine niet kan gebundeld worden met 

de industriële site van de nv Arvesta, aangezien wordt voldaan aan het principe van ruimtelijke 

concentratie van windturbines in industriegebieden door de windturbine op deze plaats te in te 

planten. Ze geeft aan dat windturbines industriële installaties zijn die thuishoren in 

industriegebied. Dat de grootschalige industriële site van de nv Arvesta, als markant in het 

landschap voorkomende structuur, geen gelijkaardige vorm en hoogte heeft als de op te 

richten windturbine, is volgens haar niet van die aard dat er niet mee zou kunnen worden 

gebundeld, aangezien dit geen verplichting uitmaakt. De verzoekende partijen zetten volgens 

haar evenmin uiteen waarom het kanaal Gent-Brugge en de Knokkebaan geen bestaande 

lijninfrastructuren zouden zijn of waarom de vergunde windturbine er niet bij zou kunnen 

aansluiten. Ze ziet ook niet in waarom één solitaire windturbine per definitie niet zou kunnen 

gebundeld worden met bestaande lijninfrastructuren, een stelling die alvast niet strookt met de 

ter zake voorwaardelijk gunstige adviezen van AGOP en de GOVC. De kritiek op de bundeling 

met het nog te ontwikkelen industriegebied “Woestijne” is volgens haar louter kritiek op een 

overtollig motief. Dit is volgens haar immers geen motief om tot de overeenstemming met het 

bundelingsprincipe te besluiten, aangezien uit de bestreden beslissing enkel blijkt dat de 

nieuwe grootschalige brug en het nieuwe in ontwikkeling zijnde industriegebied kunnen dienen 

als verdere aanknopingspunten voor de integratie van de windturbine. 

 

Over het tweede motiveringsgebrek stelt de verwerende partij dat de aanvrager met zijn 

lokalisatienota een verantwoording moet geven voor de keuze van de locatie en het aantal in 

te planten windturbines, zodat het logisch is dat daarin wordt uitgegaan van een inplanting van 

de twee oorspronkelijk gevraagde windturbines en niet kan worden ingezien hoe dit een 

motiveringsgebrek van de bestreden beslissing kan uitmaken. Vervolgens citeert ze de 

verantwoording voor het project in de lokalisatienota en leidt ze daaruit af dat de keuze voor 

de inplanting op de desbetreffende locatie van de twee aangevraagde windturbines daarin elk 

op een afzonderlijke wijze wordt behandeld en uiteengezet. Op basis daarvan is ze in de 

bestreden beslissing tot de conclusie kunnen komen dat de eerste windturbine in 

overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening en voldoet aan het bundelingsprincipe 

in de zin van de omzendbrief RO/2014/02 wegens een bundeling met het kanaal Gent-Brugge 

en de inplanting in industriegebied, alsook dat de tweede windturbine in strijd is met de goede 

ruimtelijke ordening en nergens mee gebundeld kan worden. 
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Met betrekking tot het derde motiveringsgebrek betoogt de verwerende partij dat, anders dan 

verzoekende partijen voorhouden, het niet is omdat een windturbine nu eenmaal de bestaande 

landschapselementen overstijgt, dat zij daarom niet langer aanvaardbaar kan zijn qua schaal 

en bundeling, mede gelet op de ligging in het industriegebied Lakeland. Ze heeft overigens 

enkel vastgesteld dat de oprichting van de windturbine geen significante schaalverandering 

zal veroorzaken en bijgevolg aanvaardbaar wordt geacht qua schaal. 

 

2.2 

Volgend op een toelichting van de ingeroepen bepalingen en beginselen, antwoordt de 

verwerende partij over de kritiek op de motieven over de functionele inpasbaarheid in het 

tweede middel dat de verzoekende partijen verkeerdelijk voorhouden dat ze het energiebeleid 

daarin betrekt. Hoewel ze niet inziet waarom het stimuleren van groene energie en het 

energetisch optimalisatieprincipe niet betrokken zou mogen worden bij de beoordeling van de 

overeenstemming van een windturbine met de goede ruimtelijke ordening, wordt de vergunde 

windturbine in de eerste plaats functioneel inpasbaar geacht in de omgeving omdat deze 

aansluiting vindt bij het grootschalig industrieterrein (Lakeland) en het kanaal Gent-Brugge, en 

op grotere schaal met de Knokkebaan. Waar de verzoekende partijen anders beweren, mist 

het middel volgens haar feitelijke grondslag. 

 

De verwerende partij is van mening dat ze wel degelijk naar deze elementen kan verwijzen om 

de functionele inpasbaarheid en de schaal te motiveren, en verwijst ter zake naar haar 

antwoord op die kritiek onder het eerste middel. Ze concludeert dat deze neerkomt op het uiten 

van een tegengestelde visie. Wat de visueel vormelijk elementen betreft, stelt ze op basis van 

de landschapsstudie bij het aanvraagdossier - waaruit blijkt dat de zichtbaarheid van de turbine 

afhankelijk is van verschillende factoren - terecht tot het oordeel te zijn gekomen dat de 

windturbine vanuit de woongebieden in de omgeving sporadisch zichtbaar zal zijn. Opnieuw 

verwijst ze daarbij naar de gelijkluidende adviezen van AGOP en de GOVC. Waar de 

verzoekende partijen onder verwijzing  naar rechtspraak van de Raad stellen dat de impact op 

de ruimere omgeving mede determinerend dient te zijn bij de beoordeling van de 

aanvaardbaarheid van de visuele hinder, haalt ze aan dat in diezelfde rechtspraak erop wordt 

gewezen dat de inpasbaarheid in een ruimere omgeving in principe van minder 

doorslaggevende aard is en dat het er alleszins niet toe kan leiden dat de inpasbaarheid in de 

onmiddellijke omgeving, die de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening het sterkst 

beïnvloedt, buiten beschouwing wordt gelaten. Het feit dat de verzoekende partijen op basis 

van visualisaties uit de landschapsstudie bij het aanvraagdossier tot een ander oordeel komen 

inzake de visuele aanvaardbaarheid van de vergunde windturbine, maakt de bestreden 

beslissing volgens haar absoluut niet onwettig. 
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3.1 

De tussenkomende partij stelt dat met de kritiek in het eerste middel niet wordt aangetoond 

dat de administratieve overheid, die ter zake over een discretionaire bevoegdheid beschikt, 

gehandeld heeft zoals geen enkele redelijke administratieve overheid in dezelfde situatie 

geplaatst zou doen. Het komt dus neer op opportuniteitskritiek. Ze wijst vooreerst op het niet 

verordenend karakter van de omzendbrief en stelt dat hoewel de inhoud van de omzendbrief 

dus niet klakkeloos moet worden overgenomen, de verzoekende partijen geen vrede lijken te 

willen nemen met een andere uitkomst dan een stringente, bijna letterlijke toepassing ervan. 

Volgens haar blijkt uit de motivering in de bestreden beslissing echter dat de verwerende partij 

in casu de inhoud van omzendbrief RO/2014/02 terdege als toetsingskader heeft gebruikt. 

Daarin wordt, luidens de tussenkomende partij, omstandig uiteengezet welke 

aanknopingspunten de verwerende partij in aanmerking neemt om te besluiten tot de 

verenigbaarheid van de aanvraag met het bundelingsbeginsel, waarvan een aantal tevens in 

de omzendbrief als mogelijke aanknopingspunten worden aangemerkt, zoals ‘wegen en 

kanalen’ en ‘bruggen’. 

 

Ze stelt dat de kritiek erop neer komt dat de verzoekende partijen de Raad verzoeken om op 

basis van afbeeldingen te oordelen dat er een te groot hoogteverschil is om te kunnen spreken 

van een mogelijke bundeling. Er wordt volgens haar echter niet gestaafd waarom deze 

bundeling onredelijk is op basis van het hoogteverschil en deze afweging komt enkel en alleen 

toe aan de verwerende partij. In zoverre de kritiek al niet als opportuniteitskritiek moet worden 

afgedaan, kan dat standpunt niet worden bijgetreden. Dit zou er volgens haar immers toe 

leiden dat een bundeling van windturbines nooit mogelijk zou zijn met horizontale 

landschapselementen zoals kanalen, wegen en bruggen, aangezien in deze gevallen dan 

steeds een te groot hoogteverschil aanwezig zou zijn. Meer algemeen zou de bouw van 

windturbines dus steeds onmogelijk zijn omdat windturbines steeds de overige 

landschapselementen zouden overstijgen, wat volgens haar onbestaanbaar is met 

omzendbrief RO/2014/02. 

 

Verder stelt ze dat hoewel uit de voormelde omzendbrief een voorkeur blijkt voor 

windturbineclusters, er geenszins sprake is van een conditio sine qua non voor de bundeling 

van lijnstructuren met een solitaire windturbine. Dat de verzoekende partijen een lineair 

patroon verkiezen boven andere patronen, komt neer op een andere visie en moet dan ook 

als opportuniteitskritiek worden gekwalificeerd. Ook kon de verwerende partij volgens haar in 

het licht van de bij de lokalisatienota gevoegde landschapsstudie oordelen dat de 

aangevraagde windturbines met de nieuwe grootschalige brug gebundeld kunnen worden. 
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De tussenkomende partij stelt dat de redenering die de verzoekende partijen voorstaan er 

eigenlijk op neerkomt dat omzendbrief RO/2014/02 het bijna onmogelijk zou maken om het 

bundelingsprincipe na te leven van zodra er geen clustervorming is. Immers kunnen 

horizontale lijninfrastructuren volgens hun lezing niet gebundeld worden met windturbines die 

geen cluster vormen. Nochtans vormen het clustering- en het bundelingsprincipe volgens haar 

twee van elkaar te onderscheiden beginselen, zodat de nakoming van het bundelingsprincipe 

met de Knokkebaan, het kanaal en de brug dan ook op afdoende wijze wordt gemotiveerd. 

 

Over het motief met betrekking tot het nog in ontwikkeling zijnde industriegebied “Woestijne” 

stelt ze dat (i) de stedenbouwkundige voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan inzake 

de maximale hoogte van de gebouwen en de visuele integratie van het te ontwikkelen 

industrieterrein in de omgeving niet het industrieel karakter van het gebied wegnemen, dat als 

zodanig dienstig als aanknopingspunt kan worden aangewend ter bundeling van de 

windturbine, (ii) dat er wel degelijk gebundeld kan worden met geplande infrastructuren en (iii) 

dat dit motief ten overvloede wordt aangehaald in de bestreden beslissing. 

 

De tussenkomende partij komt besluitend tot de vaststelling dat, in tegenstelling tot hetgeen 

de verzoekende partijen aanvoeren, het wel degelijk mogelijk is om een windturbine solitair in 

te planten, voor zover er sprake is van een bundeling van de aangevraagde windturbine met 

de aanwezige markante infrastructuren, wat hier zonder meer het geval is. De verwerende 

partij heeft haar discretionaire beslissingsbevoegdheid uitgeoefend en haar beslissing met 

duidelijke motieven geschraagd. 

  

Op de kritiek dat door het niet vergunnen van één van de gevraagde windturbines in de 

lokalisatienota niet voldaan is aan het clusteringsprincipe, antwoordt ze dat in de bestreden 

beslissing verschillende elementen zijn aangehaald om aan te tonen dat er geen plaats is voor 

bijkomende windturbines. De naleving van het clusteringbeginsel mag volgens haar niet enkel 

worden gezien in het blind afwijzen van aanvragen van minder dan drie windturbines, maar 

kan evenzeer blijken uit de uitleg die gegeven wordt wanneer minder dan drie windturbines 

kunnen worden vergund. Het uitgangspunt van de clustervorming van windturbines bij de 

beoordeling van de aanvraag werd volgens haar onmiskenbaar correct gehanteerd, waarbij ze 

verwijst naar rechtspraak van de Raad in verband met de discretionaire bevoegdheid van de 

verwerende partij ter zake. Vervolgens wijst ze erop dat het clusteringsbeginsel ook moet 

worden afgewogen tegen andere in de omzendbrief RO/2014/02 opgenomen principes, zoals 

het principe van de energetische optimalisatie. 
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Dit principe van energetische optimalisatie brengt met zich mee dat de omstandigheid dat er 

in een industriegebied, dat een prioritaire inplantingslocatie is voor het plaatsen van 

windturbines en dat nog voldoende ruimte heeft ter realisatie van één hoge windturbine die het 

windenergiepotentieel van deze site optimaal kan benutten, wegens plaatsgebrek slechts één 

windturbine wordt gebouwd en geen drie, zonder twijfel verenigbaar is met omzendbrief 

RO/2014/02. Het zou daarentegen strijdig zijn met het principe van energetische optimalisatie 

zulk een locatie niet te gebruiken louter omdat er geen plaats is voor een tweede en een derde 

windturbine, terwijl deze locatie uitermate geschikt is en Vlaanderen, en bij uitbreiding België 

er niet in slaagt zijn doelstellingen inzake hernieuwbare energie te behalen. 

 

Verder stelt ze niet in te zien welke bijkomende hinder de verzoekende partijen menen te zullen 

ondervinden van het feit dat er slechts één in de plaats van twee windturbines zou worden 

gebouwd. Er kan niet dienstig worden voorgehouden dat de lokalisatienota geen motieven 

bevat ter schraging van de bundeling van een solitaire windturbine met de overige 

landschapselementen. De bestreden beslissing houdt immers wel rekening met het solitaire 

karakter van de windturbine ten gevolge van de gedeeltelijke weigering. 

 

De stelling van de verwerende partij in de bestreden beslissing dat windturbines door hun 

hoogte overal in Vlaanderen boven de overige landschapselementen uitstijgen, is slechts een 

algemene observatie en wijst volgens de tussenkomende partij niet op een interne 

tegenstrijdigheid. Die observatie leidt volgens haar net tot de nood aan richtinggevende 

principes bij het verlenen van vergunningen voor de bouw van windturbines, die hun plaatsing 

in goede banen moeten leiden. Daarbij wijst ze op de overwegingen in de omzendbrief 

RO/2014/02 waaruit blijkt dat de grootschaligheid van windturbines niet altijd als een negatief 

gegeven te beschouwen is. Onder verwijzing naar de motivering in de bestreden beslissing 

betoogt ze dat de verwerende partij mocht oordelen dat de gevraagde windturbine qua 

schaalniveau aanvaardbaar is, ondanks het feit dat deze de bestaande landschapselementen 

overstijgt. In dit verband haalt de tussenkomende partij nogmaals aan dat de lezing van de 

verzoekende partijen erop neerkomt dat het de facto onmogelijk zou zijn om in Vlaanderen 

nog windturbines te bouwen. 

 

3.2 

De tussenkomende partij antwoordt op de kritiek in het tweede middel dat de functionele 

inpasbaarheid een antwoord inhoudt op de vraag of de functie van een gebouw of constructie 

wel in de omgeving past, rekening houdende met de bestaande omgeving en de reeds 

bestaande en geplande functies. Specifiek voor windturbines houdt dat verband met het nut 

en de bruikbaarheid van het project voor de energievoorziening, waarbij de logica van de 
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locatie en inrichting van het windpark bepalend is. Wanneer windturbines worden ingepland in 

een industriegebied dat reeds gedeeltelijk werd ingevuld met windturbines zal er sprake zijn 

van een optimale functionele inpasbaarheid voor zover een normale bedrijfsvoering en een 

verdere invulling van leegstaande percelen door bedrijven niet wordt gehypothekeerd. Verder 

haalt ze aan dat windturbines ook een economisch klimatologische toegevoegde waarde 

vormen en dat de optimale inplanting van windturbines in de industriegebieden ook de druk op 

het open ruimte gebied verlaagt. In het licht daarvan mocht de verwerende partij volgens haar 

in alle redelijkheid oordelen dat de aangevraagde windturbine functioneel inpasbaar is.  

 

Dat het enige argument om te besluiten tot de functionele inpasbaarheid van het 

windturbineproject bestaat uit een gunstige predispositie ten overstaan van windturbines,  

strookt volgens de tussenkomende partij niet met de werkelijkheid. In de bestreden beslissing 

wordt immers anderhalve pagina gewijd aan argumenten om tot het gunstig besluit te komen. 

Bovendien maken de overwegingen die leiden tot de weigering van de tweede windturbine 

volgens haar het contrast duidelijk tussen de ligging van beiden en versterken zij de 

argumenten die doen besluiten tot de inpasbaarheid van de windturbine. Tevens wijst ze erop 

dat in de bestreden beslissing ook overwegingen zijn opgenomen voor de concrete plaatsing 

van de windturbine naast het bedrijf Arvesta nv, waaraan de verzoekende partijen in hun 

middel voorbij gaan, ondanks de op hen rustende stelplicht. 

 

Over de motivering in verband met het aspect schaal, verwijst ze in eerste instantie naar haar 

weerlegging van de kritiek inzake de vermeende tegenstrijdigheid in het kader van het eerste 

middel. Vervolgens antwoordt ze dat de motieven geen feitelijke grondslag missen zoals wordt 

voorgehouden, aangezien de verwerende partij uit de visualisaties duidelijk mocht stellen dat 

de site waarop de nv Arvesta gevestigd is, een grootschalige infrastructuur betreft die het 

landschap duidelijk kenmerkt. Dat er een aantal plaatsen zijn van waaruit enkel de windturbine 

zichtbaar zal zijn en niet de overige grootschalige structuren, is niet meer dan het logische 

gevolg van het feit dat een windturbine, zoals overal elders in Vlaanderen, een hogere top 

bereikt dan de omliggende constructies. Daarmee wordt volgens haar evenwel geenszins 

aannemelijk gemaakt dat de verwerende partij in alle redelijkheid niet mocht beslissen dat dit 

project, wat de schaal betreft, aanvaardbaar is. Ze wijst erop dat er geen regels zijn die het 

maximale hoogteverschil tussen windturbines en omliggende gebouwen vastleggen om te 

doen besluiten tot de goede ruimtelijke ordening. Volgens haar betreft het dus een bij uitstek 

discretionaire afweging die enkel het bestuur mag maken, zodat veel meer nodig is dan een 

louter tegengestelde visie om het manifest onredelijke karakter van het oordeel aan te tonen. 

Met betrekking tot de visueel-vormelijke aspecten stelt ze dat ‘sporadisch’ zo veel betekent als 

“zelden, zeldzaam, bijna nooit” volgens het Van Dale woordenboek, en ‘sporadische 
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zichtbaarheid’ dus inhoudt dat de windturbine vanuit de omliggende woongebieden eerder niet 

dan wel zichtbaar zal zijn. Gelet op de afstanden van de betrokken plaatsen tot de windturbine, 

meent ze dat van enige – problematische – hinder dan ook geen sprake kan zijn, waarbij ze 

verwijst naar rechtspraak van de Raad van State. Ook de Raad lijkt volgens haar in zijn 

rechtspraak een 500-meter regel te hanteren om visuele hinder ten gevolge van de 

aanwezigheid van windturbines te nuanceren. Ze wijst er aansluitend op dat uit de rechtspraak 

ook blijkt dat er niet zoiets bestaat als een veralgemeend recht op een ongeschonden uitzicht 

en dat de relatieve nabijheid van de woonkern ten opzichte van het industriegebied waar de 

windturbine gebouwd zou worden met zich meebrengt dat van de personen woonachtig in dit 

gebied een grotere tolerantie verwacht mag worden ten aanzien van hinder afkomstig van het 

industriegebied. Bovenop de overwegingen omtrent de zichtbaarheid van de windturbine ter 

hoogte van de woonkernen, getuigt de verwerende partij naar haar mening ten slotte van grote 

zorg om het visueel-vormelijk deelaspect door als voorwaarde te stellen dat reclame op de 

windturbinemast niet toegelaten wordt. Ze besluit dat de verzoekende partijen niet aantonen 

dat in de bestreden beslissing onvoldoende rekening werd gehouden met zowel de 

inpasbaarheid in de onmiddellijke als in de ruimere omgeving. De verzoekende partijen stellen 

dat de windturbine zichtbaar zal zijn vanuit het Maldegemveld, maar er wordt verder geenszins 

gestaafd waarom dit problematisch zou zijn, terwijl uit de landschapsstudie duidelijk blijkt dat 

de windturbine niet eens uitsteekt boven de overige landschapselementen. Ten slotte geeft ze 

aan dat de verzoekende partijen geenszins staven waarom het met het oog op het visuele 

aspect van de erfgoedrelicten onaanvaardbaar zou zijn slechts één windturbine in de plaats 

van twee windturbines te plaatsen, terwijl de impact hiervan toch beperkter is. 

 

4. 

In hun wederantwoordnota wijzen de verzoekende partijen er onder meer nog op dat de 

vergunningverlenende overheid zich niet kan verschuilen achter het feit dat haar besluit in lijn 

ligt met de door AGOP (Ruimte en Milieu) en de GOVC verleende adviezen, aangezien het 

bestuur er steeds op moet toezien dat dit advies zelf ook afdoende gemotiveerd is en de 

eindbeslissing kan dragen. Daarop geeft ze aan dat het aan de vergunningverlenende 

overheid zelf toekwam te onderzoeken of de goede ruimtelijke ordening door het verlenen van 

de vergunning niet in het gedrang kwam, gelet op het feit dat ook AGOP (Ruimte en Milieu) en 

de GOVC in hun respectievelijke adviezen geen gedegen antwoord hebben geboden op hun 

grieven en hebben nagelaten afdoende te motiveren dat de inplanting van een solitaire 

windturbine ter hoogte van de projectlocatie aanvaardbaar is. 

 

Voorts leiden ze uit de rechtspraak van de Raad en de Raad van State af dat uit de 

omzendbrief RO/2014/02 volgt dat (i) het uitgangspunt eruit bestaat dat windturbineprojecten 
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in clusters van minimaal drie turbines worden ingeplant, en dat deze worden gebundeld met 

bestaande infrastructuren, en (ii) de vergunningverlenende overheid afwijkingen van dit 

fundamenteel uitgangsprincipe – dat niet op absolute wijze geldt – op afdoende wijze dient te 

onderbouwen, gelet op het feit dat het clusterings- en bundelingsprincipe net het uitgangspunt 

vormt bij het beoordelen van de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke 

ordening. 

 

Verder kunnen de motieven in de bestreden beslissing om te stellen dat er in de betrokken 

industriezone geen plaats is voor de inplanting van een bijkomende vergelijkbare windturbine, 

en aldus af te wijken van de principes in de omzendbrief, volgens hen niet overtuigen. Er werd 

geen enkele beoordeling doorgevoerd van de inplanting van één solitaire windturbine op de 

bestaande omgeving. Het gegeven dat op de voorziene inplantingslocatie geen mogelijkheid 

bestaat tot het oprichten en exploiteren van (een) bijkomende windturbine(s), kan als zodanig 

echter de ruimtelijke inpasbaarheid van één enkele windturbine naar hun mening niet 

verantwoorden. De vergunningverlenende overheid heeft het volgens hen ten onrechte 

nagelaten de ruimtelijke inpasbaarheid van één enkele windturbine te motiveren in het licht 

van het algemene principe dat gestreefd dient te worden naar bundeling én clustering van 

windturbines, en beperkte zich tot het opgeven van een aantal redenen waaruit blijkt dat de 

inplanting van bijkomende turbines op de projectlocatie onmogelijk is. Zodoende heeft zij zich 

geen rekenschap gegeven van de concrete kenmerken van de omgeving, en van de ruimtelijke 

impact die de plaatsing van één windturbine op de omgeving heeft. Aangezien windturbines 

uit hun aard merkelijk hoger zijn dan de bestaande infrastructuur, geldt volgens de 

verzoekende partijen des te meer dat deze in beginsel geclusterd moeten worden, zodat ze 

op ruimtelijk vlak minstens aansluiting kunnen vinden bij elkaar.  

 

Evenmin kan de huidige inplanting, en als zodanig de afwijking van het clusterings- en 

bundelingsprincipe, voor hen verantwoord worden door het energetische optimalisatieprincipe. 

Dergelijke afweging wordt niet gemaakt in de bestreden beslissing, zodat het betoog van de 

tussenkomende partij in die zin post factum en niet dienstig is. Daarenboven blijkt uit de 

rechtspraak van de Raad dat de energetische optimalisatie en het bundelings- en 

clusteringsprincipe twee van elkaar te onderscheiden beginselen zijn, zodat uit omzendbrief 

RO/2014/02 dan ook niet valt af te leiden dat het energetische optimalisatieprincipe een 

afwegingselement kan vormen om voorbij te gaan aan het bundelings- en clusteringsprincipe. 

 

Over de toepassing van het bundelingsprincipe zetten ze nog uiteen dat het evident is dat het 

bundelings- en clusteringsprincipe erop gericht is dat windturbines aansluiting vinden bij 

grootschalige infrastructuren die reeds een gelijksoortige ‘aantasting’ van het landschap 
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vormen, dan wel dat deze infrastructuren (indien zij horizontaal georiënteerd zijn) als leidend 

element binnen een cluster van windturbines gelegen zijn en deze hierdoor als het ware 

omzoomd of “gedemarqueerd” worden. Minstens is het tegendeel niet dermate voor de hand 

liggend dat de vergunningverlenende overheid deze kritiek zonder meer van zich af kon 

schuiven. De visie die tussenkomende en verwerende partij thans propageren, namelijk dat 

één enkele turbine kan gebundeld worden met een volkomen horizontale infrastructuur, kan 

volgens hen dan ook niet gevolgd worden. Het gegeven dat de horizontale lijninfrastructuur 

evident als bundelend element kan worden weerhouden bij de inplanting van meerdere 

windturbines, maar daarentegen niet dienstig is voor de bundeling van één windturbine, is 

volgens hen dan ook in overeenstemming met omzendbrief RO/2014/02 en maakt deze 

geenszins zinledig zoals de tussenkomende partij beweert. 

 

De verzoekende partijen nemen er akte van dat de verwijzing naar het te ontwikkelen 

industriegebied ‘Woestijne’ een overtollig motief betreft, hoewel dat uit de bestreden beslissing 

niet blijkt. Als hun kritiek op dit motief de wettigheid van de bestreden beslissing niet kan 

aantasten, kan dit motief de bestreden beslissing alleszins ook niet schragen.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Met hun eerste en tweede middel uiten de verzoekende partijen kritiek op de beoordeling van 

de verenigbaarheid van het gevraagde met de goede ruimtelijke ordening, inzonderheid voor 

wat de functionele inpasbaarheid, schaal en visueel-vormelijke aspecten betreft en dit mede 

in het licht van de onderrichtingen die in dat verband in de omzendbrief RO/2014/02 zijn 

opgenomen. 

 

2.1 

Elke aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 

handelingen moet worden onderzocht op zijn verenigbaarheid met een goede ruimtelijke 

ordening. Als een aanvraag niet verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening moet de 

vergunning in beginsel worden geweigerd. (artikel 4.3.1, §1, 1°, d) VCRO)  

 

De verwerende partij beschikt ter zake over een ruime beoordelingsbevoegdheid. Daarbij moet 

ze wel rekening houden met de decretaal aangereikte beoordelingscriteria, waaronder in de 

eerste plaats de relevante, in de omgeving bestaande toestand en de aandachtspunten en 

criteria die relevant zijn voor het aangevraagde project, in het bijzonder met inachtneming van 

de doelstellingen van artikel 1.1.4 VCRO. (Artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 1°-2° VCRO) 
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Aangezien de aanvraag van de tussenkomende partij betrekking heeft op de oprichting van 

windturbines, dient in voorliggend geval ook het afwegings- en toetsingskader dat specifiek 

voor dit soort projecten in de omzendbrief RO/2014/02 vervat zit mee in rekening te worden 

genomen bij de toets aan de vereisten van een goede ruimtelijke ordening. Deze omzendbrief 

is niet-verordend van aard, wat betekent dat er niet aan de hierin vervatte principes kan 

getoetst worden als ware het reglementaire bepalingen. Dat neemt evenwel niet weg dat de 

vergunningverlenende overheid bij de discretionaire beoordeling van de verenigbaarheid met 

de goede ruimtelijke ordening uitdrukkelijk moet aangeven op welke wijze zij hiermee rekening 

heeft gehouden. 

 

De motiverings- en zorgvuldigheidsplicht gebieden de verwerende partij om haar beoordeling 

ter zake te doen steunen op deugdelijke en draagkrachtige motieven die op basis van een 

zorgvuldig onderzoek van de concrete gegevens van het dossier zijn tot stand gekomen. 

 

In het kader van zijn wettigheidstoezicht kan de Raad enkel nagaan of de verwerende partij 

de feitelijke gegevens correct vaststelt en of ze op basis daarvan niet kennelijk onredelijk of 

foutief beslist. De Raad kan zelf geen eigen beoordeling van de goede ruimtelijke ordening 

maken in de plaats van de verwerende partij. 

 

2.2 

In zoverre de verwerende partij de ontvankelijkheid van de middelen betwist in de mate dat de 

schending van artikel 1.1.4 VCRO en de omzendbrief RO/2014/02 wordt aangevoerd, kan de 

Raad die exceptie in het licht van het voorgaande niet bijtreden.  

 

De verzoekende partijen hebben hun middelen duidelijk in die zin opgesteld dat de schending 

van deze normen in samenhang moet worden gelezen met de beoordeling in functie van artikel 

4.3.1, §2 VCRO. Overigens blijkt uit het verweer ten gronde dat de verwerende partij het middel 

ook in die zin heeft begrepen. 

 

3. 

In de omzendbrief RO/2014/02 wordt verwezen naar het ruimtelijk principe van de 

gedeconcentreerde bundeling:  

 

“… 

Door activiteiten te concentreren (in de kernen van het buitengebied en aansluitend bij stedelijke 

gebieden) moet de verdere versnippering worden tegengegaan en moet ook de druk op het 

buitengebied worden verminderd. Bij de ruimtelijke ingreep wordt ernaar gestreefd bijkomende 
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negatieve, storende visuele vervuiling of impact op een gebied of locatie zoveel mogelijk te 

vermijden of te minimaliseren. In bepaalde omstandigheden kan echter een nieuw 

landschapsbeeld geschapen worden, dat een meerwaarde oplevert en de positieve effecten 

benadrukt. Meest opvallend is de verticale verschijningsvorm met tegenwoordig een eerder 

technologische en zelfs design uitstraling in het open landschap. Als windturbineparken echter 

niet weloverwogen worden opgericht, ontstaat er een sterke verstoring van het landschap en 

de omgeving.” 

 

Voorts wordt aangegeven dat de principes van bundeling en optimalisatie als uitgangspunten 

gelden en wordt hierover meer concreet toegelicht: 

 

“… 

Het ruimtelijk principe van gedeconcentreerde bundeling uit het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen (zie hoofdstuk 2.1) wordt algemeen voor de oprichting van windturbines verfijnd in 

het principe van de plaatsdeling (site sharing). Door windturbines zoveel als mogelijk te 

bundelen, wordt het behoud van de nog resterende open ruimte in het sterk verstedelijkte 

Vlaanderen gegarandeerd. De voorkeur gaat naar windenergieopwekking door middel van een 

cluster van windturbines. Het is niet aangewezen verschillende individuele turbines verspreid in 

te planten. Vanaf drie windturbines wordt van een cluster gesproken. 

 

Het clusteringsprincipe kan als volgt worden geoperationaliseerd. Er moet gestreefd worden 

naar een ruimtelijke concentratie van windturbines in zeehavengebieden, industriegebieden of 

in de nabijheid van markant in het landschap voorkomende infrastructuren zoals wegen, 

spoorwegen, rivieren, kanalen, hoogspanningsleidingen… Aantakken is ook mogelijk bij 

stedelijke gebieden en bij kernen van het buitengebied waarbij het niveau en de reikwijdte van 

de voorzieningen (de schaal en de potentiële hinder van het windturbinepark) in 

overeenstemming moeten worden gebracht met het belang van de kern of het stedelijk gebied. 

Bij de plaatsing van windturbines moet rekening gehouden worden met de hoofdbestemming 

van het gebied (zie 3.1.4 en 3.1.5). 

 

De ruimtelijke concentratie van windturbines binnen een windturbinepark is ook van belang. De 

ruimtelijke concentratie wordt bepaald rekening houdend met technische vereisten, 

optimalisatie van de energieproductie en een optimale milieutechnische inplanting. 

 

De locatiekeuze voor windturbines en windturbineparken moet passen in de samenhangende 

visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie. In het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen worden afwegingselementen vermeld op basis waarvan een toetsing 

van de locatie voor de windturbines of windturbineparken aan de visie op de gewenste 

ruimtelijke ontwikkeling kan plaatsvinden: 

• het project sluit aan bij de schaal en de opbouw van het landschap in kwestie; 
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• de omvang van het project tast de structuur en de essentiële functies van de 

randstedelijke gebieden of het buitengebied niet aan. 

…” 

 

4.1 

Met haar aanvraag beoogde de tussenkomende partij de oprichting van twee windturbines met 

een rotordiameter van 150 meter en een tiphoogte van 200 meter. In de lokalisatienota wordt 

de keuze voor dit concept als volgt verantwoord: 

 

“… 

Midden 2018 kwam de vraag van het bedrijf Arvesta (voorheen Aveve) om een windturbine te 

bouwen op hun site. Op die site is er plaats voor een grootschalige windturbine, omdat:  

 

• Er veel beschikbare ruimte is op het grasveld ten oosten van de site (eigendom van 

Arvesta);  

• Er een goede toegang is tot de site, enerzijds via de Venecolaan en anderzijds via het 

kanaal;  

• De turbine eenvoudig aangesloten kan worden op de elektrische cabine van het bedrijf 

(36 kilovolt);  

• Arvesta een groot elektrische verbruik heeft (10 GWh per jaar).  

 

Uit het oogpunt van energetische maximalisatie is het daarom aan te raden de windturbine met 

maximale diameter te plaatsen, een diameter 150m, en een tiphoogte van 200m.  

 

Er is in de verdere industriezone praktisch geen plaats voor een bijkomende vergelijkbare 

windturbine. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn de veiligheidsbuffer rond Elia-infrastructuur, de 

veiligheidsbuffer rond de twee Sevesobedrijven (Air Liquide en Intergrow), de aanwezige 

woonzone rond de industriezone, de verspreide bebouwing in de industriezone (vooral in het 

westen), en de beperkte resterende vrije ruimte in de industriezone. Figuur 3.2 geeft de hier 

beschreven bufferzones weer.  

 

Ten noorden van het kanaal Gent-Brugge  

Tegelijk werd ook het potentieel van de ruimere zone onderzocht. Aan de overkant van het 

kanaal Gent- Brugge is er ruimte in het landelijk gebied tussen het kanaal, de bedrijvenzone 

van Woestyne in het westen, en de hoogspanningslijn (150 kV) aan Oostmolen-Noord in het 

oosten. Er zijn daar twee mogelijkheden in het landbouwgebied:  

 

• Ofwel twee windturbines met kleinere diameter en tiphoogte dan die bij Arvesta;  
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• Ofwel één windturbine met vergelijkbare diameter en tiphoogte als bij Arvesta. Door de 

verplichte veiligheidsbuffer met de Elia-leiding kan met deze tiphoogte maar één turbine 

voorzien worden in de landbouwzone.  

… 

Optimalisatie – energetische maximalisatie  

Op basis van het windenergiepotentieel in de ruimere zone, werden drie mogelijke scenario’s 

gedefinieerd:  

• Scenario a: 3 turbines (1 bij Arvesta en 2 in landbouwgebied) diameter 114m, tiphoogte 

150m (netto productie: 27 GWh per jaar);  

• Scenario b: 2 turbines (1 bij Arvesta en 1 in landbouwgebied) diameter 114 m, tiphoogte 

150m, één turbine diameter 150m tiphoogte 200m (Netto productie: 25 GWh per jaar);  

• Scenario c: 2 turbines (1 bij Arvesta en 1 in landbouwgebied) diameter 150m, tiphoogte 

200m (netto productie 31 GWh per jaar).  

 

Op basis van input van de provincie Oost-Vlaanderen en de Gewestelijk 

Omgevingsvergunningsambtenaar werd scenario b (twee verschillende types turbines naast 

elkaar) verworpen.  

 

Scenario a producteert ca. 27 GWh, scenario c ca. 31 GWh. Deze laatste optie garandeert ook 

de laagste geluidsimpact op de omgeving (2 in plaats van 3 turbines), en de maximale lokale 

productie voor Arvesta. In dit dossier werd dan ook verder gewerkt op dit scenario. 

…” 

 

Met betrekking tot de inpasbaarheid in de omgeving, wordt in de landschapsstudie bij de 

lokalisatienota het volgende gesteld: 

 

“… 

6.1 Kenmerken van de turbines 

Zowel windturbine WT01 als windturbine WT02 hebben een masthoogte van 125 m en een 

rotordiameter van 150 m, dit maakt dat de maximale tiphoogte van deze turbines gelijk is aan 

200 m. De turbines hebben een rotor met drie wieken en draaien bij een laag toerental. Hierdoor 

worden ze in het landschap als statiger en minder storend ervaren dan snel draaiende turbines. 

Verder zal de buitenkant van de turbines (mast, gondel en wieken) worden uitgevoerd in de 

standaardkleur, lichtgrijs. 

 

Zoals eerder al werd vermeld, zal WT01 worden ingepland op het industrieterrein Lakeland, 

meer bepaald op een perceel bij de vestiging van Aveve. Wat betreft het visuele aspect, sluit 

deze windturbine aan bij het algemene karakter van de omgeving. De beeldwaarde van het 

landschap op dit bedrijventerrein wordt namelijk sterk bepaald door de reeds aanwezige 

infrastructuur op het terrein (loodsen, verlichtingspalen, hoogspanningsmasten,…). 



 

RvVb - 21 

WT02 wordt ingepland in agrarisch gebied. In dit landbouwlandschap zijn minder 

aanknopingspunten te vinden voor de windturbines. Wel sluit het gebied aan bij het 

industrieterrein Lakeland, beide zones worden slechts van elkaar gescheiden door het Kanaal 

Gent-Brugge. Daarnaast is er ook aansluiting met het bedrijventerrein Woestijne, dat aan de 

noordzijde van het kanaal ligt en reeds gedeeltelijk uitgevoerd is. Door de nieuwe brug die 

gebouwd is over het Kanaal Gent-Brugge is een optimale ontsluiting van dit bedrijventerrein 

naar Lakeland verzekerd. Bovendien kan de brug een aanknopingspunt zijn voor de 

windturbine. Tenslotte staan er in dit agrarisch landschap ook verschillende 

hoogspanningsmasten, die aanknopingspunten vormen voor de windturbines. 

 

6.2 Invloedssfeer van de windturbines 

De locatie, de wijze van inplanting en het type turbine beïnvloed de impact op het landschap. 

Vlaanderen bestaat uit een dichtbebouwd landschap met voornamelijk kleinschalige 

landschappen. Hierdoor zijn windturbines op de meeste plaatsen slechts tot enkele kilometer 

zichtbaar. De afstand waarop windturbines zichtbaar zijn hangt af van de kijkafstand en de 

beeldhoogte van de turbine. De perceptie van afmetingen neemt, naarmate de kijkafstand groter 

wordt, eerst snel en daarna trager af. 

 

Uit de tangentiële afname van de beeldhoogte in functie van de kijkafstand blijkt dat er twee 

overgangspunten zijn. Ongeveer op 100m afstand, dus zeer dicht nabij het object, wat te maken 

heeft met de mogelijkheid om het object effectief te kunnen overzien. En ongeveer bij 800 m 

waarna de beeldhoogte in het landschapsbeeld nauwelijks nog verkleind. 

 

Er is dus sprake van een landschappelijke invloedsfeer van 800 m, waarin de beeldimpact van 

windturbines het grootst is. Daarna blijft de impact aanwezig, maar verandert deze nog 

nauwelijks. Daaruit is de zone te bepalen waarbinnen de perceptie van de windturbines het 

grootst zal zijn. Buiten deze zone zullen de windturbines vermoedelijk enkel nog waarneembaar 

zijn vanop specifieke locaties of standpunten in het landschap of vanaf zeer grote afstand. 

Omdat het hier gaat om een open en eerder vlak landschap en omdat enkele interessante 

landschapselementen verder dan 800 m verwijderd liggen van de windturbines (Oude Vaart, 

Maldegemveld, een deel van de woonkern van Aalter-Brug,…) zullen ook enkele visualisaties 

buiten deze vastgestelde bufferzone worden gemaakt. 

…”  

 

In eerste administratieve aanleg wordt door AGOP Ruimte van het departement Omgeving 

ongunstig geadviseerd omwille van een onverenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening. 

De overwegingen waarop dit standpunt steunt luiden: 
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“… 

Het ruimtelijk principe van gedeconcentreerde bundeling uit het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen wordt algemeen voor de oprichting van windturbines verfijnd in het principe van de 

plaatsdeling (sitesharing). Door windturbines zoveel als mogelijk te bundelen, wordt het behoud 

van de nog resterende open ruimte in het sterk verstedelijkte Vlaanderen gegarandeerd. De 

voorkeur gaat naar het realiseren van windenergieopwekking door middel van een cluster van 

windturbines. Het is niet aangewezen verschillende individuele turbines verspreid in te planten. 

Vanaf 3 windturbines wordt van een cluster gesproken. 

 

In voorliggende aanvraag kan niet gesproken worden van bundeling of site-sharing. Een cluster 

bestaat uit minimum 3 turbines. Er worden er slechts 2 windturbines voorzien, waarvan 1 turbine 

in industriegebied op ca. 200m ten zuiden van het kanaal, en 1 turbine in het landschappelijk 

waardevol agrarisch gebied op ca. 340m ten noorden van het kanaal. 

 

Er kan bezwaarlijk gesteld worden dat de turbines deel uitmaken van een cluster, noch wordt 

een bundeling voorzien met een grootschalige infrastructuur. De turbines worden elk aan één 

zijde, en op ruime afstand van elkaar en van het kanaal ingeplant, zodat evenmin sprake is van 

een bundeling aan deze infrastructuur. 

 

Visueel vormelijk zijn de turbines dan ook niet inpasbaar in de omgeving. Door de hoogtes van 

deze constructies, en het feit dat deze nergens aansluiting bij vinden, worden de turbines als 

grootschalige opgaande elementen benadrukt in het landschap en als storend ervaren. De 

goede ruimtelijke ordening van de plaatselijke en ruimere omgeving wordt in het gedrang 

gebracht. 

…” 

 

Tevens wordt de aanvraag door het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) van de Federale 

Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer ongunstig geadviseerd voor wat de oprichting van de 

tweede windturbine in landschappelijk waardevol agrarisch gebied betreft, omwille van het feit 

dat deze “op een afstand van minder dan 600m van de overgang van crosswind leg naar 

downwind leg van het circuit van de baan 25 ligt, wat de veiligheid voor het vliegverkeer op 

EBUL in het gedrang zou kunnen brengen”. 

 

De deputatie van Oost-Vlaanderen weigert vervolgens de vergunning voor wat de tweede 

windturbine betreft, gesteund op vermeld ongunstig advies van DGLV, maar verleent een 

vergunning voor de oprichting van de eerste windturbine in industriegebied. Met betrekking tot 

de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening overweegt zij: 
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“… 

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dient beoordeeld te worden in functie van de 

goede ruimtelijke ordening. Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dient hierbij 

beoordeeld in functie van een verantwoorde stedenbouwkundige uitbouw van het betrokken 

gebied en in de context van het omliggende bebouwingsbeeld in toepassing van artikels 1.1.4. 

en 4.3.1. VCRO.  

 

De aanvraag omvat de bouw van twee windturbines en de noodzakelijke aanhorigheden: een 

elektriciteitscabine, permanente werkvlakken en een ondergrondse kabel. Het project werd door 

het departement Omgeving als volgt omschreven: 

… 

De historiek van het gebied dwingt ons om een aantal zaken kort aan te halen. Enerzijds is er 

het provinciaal beleidskader windturbines (PBW) dat een ruimtelijk kader vormt voor de 

windturbines in Oost-Vlaanderen. Het PBW werd als addendum toegevoegd bij het provinciaal 

ruimtelijkstructuurplan. Dit beleidskader werd door de minister goedgekeurd op 25 augustus 

2009. Anderzijds werd in 2011 gestart met een landschapsstudie waarin verschillende 

inplantingsstrategieën voor de zone E40 werden onderzocht. Op 24 april 2013 nam de 

Provincieraad een voorkeursbeslissing in verband met de te ontwikkelen windclusters langs de 

E40. De voorliggende aanvraag ligt in één van de voorkeursgebieden. In het kader van deze 

beslissing werd een PRUP opgemaakt waarin deze voorkeursbeslissing juridisch vertaald 

werden, dit PRUP werd niet goedgekeurd. Desalniettemin werd met de provincieraads-

beslissing op basis van de positieve en negatieve afwegingselementen een sterke ruimtelijke 

structuur voor de inplanting van windturbines vooropgesteld in overeenstemming met de 

algemene principes en deelgebiedenopties van het PRS. Het bedrijventerrein en het deelgebied 

ten noorden van het kanaal vormen een gebied dat opportuun is voor het produceren van 

windenergie.  

 

Los van bovenstaande beleidsvisie maar tegelijkertijd er nauw mee verbonden bestaan er een 

aantal ruimtelijke principes die toegepast kunnen worden bij de inplanting van windturbines. In 

het advies van omgeving wordt het principe van de plaatsdeling (sitesharing) aangehaald. Door 

windturbines te bundelen, wordt namelijk het behoud van de nog resterende open ruimte 

gegarandeerd. Een betekenisvolle cluster bestaat minimum uit 3 turbines. Hier kan men wel 

opmerken dat gezien de evolutie met betrekking tot de grote en de daaraan verbonden spreiding 

van windturbines er kritisch moet gekeken worden naar het begrip cluster, hoe groter de turbine 

hoe groter de spreiding. Een cluster kan in sommige gevallen de schaal van een 

gemeente/bedrijventerrein overschrijden.  

 

Met betrekking tot voorliggende aanvraag kan men de vraag stellen of er voldoende is 

nagedacht over clustering en dit rekening houdend met de schaal van de turbines en voormeer 

de schaal van het voorkeursgebied zoals opgenomen in de provincieraadsbeslissing.  
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Op basis van de aangeleverde plannen en nota’s kan er geconcludeerd worden dat dit het geval 

is, zowel naar inplanting als naar schaal. Er dient wel opgemerkt te worden dat met het plaatsen 

van twee windturbines van deze schaal meteen het maximaal haalbare potentieel voor deze 

voorkeurszone bereikt is. 

…” 

 

4.2 

Ingevolge het administratief beroep van onder meer de verzoekende partijen, waarin onder 

andere de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening in het licht van de principes in de 

omzendbrief op de korrel wordt genomen, adviseert AGOP Ruimte opnieuw en ditmaal gunstig 

over de aanvraag voor wat de oprichting van de eerste windturbine in industriegebied betreft: 

 

“… 

De oprichting van windturbines kadert in de doelstellingen van de Europese richtlijn en van de 

Vlaamse Regering inzake de uitbouw van hernieuwbare energiebronnen in Vlaanderen. De 

Vlaamse Regering stelt als doelstelling voorop om tegen 2020, 13% van het totale 

elektriciteitsverbruik te betrekken uit hernieuwbare energiebronnen. Windenergie kan hierin een 

belangrijke bijdrage leveren. De elektriciteitsopwekking via windenergie vermijdt het gebruik van 

fossiele brandstoffen en de uitstoot van voor het milieuschadelijke gassen. Bijgevolg is het 

positief benaderen van windturbines als nieuw element in het landschap en het kaderen in een 

lange termijnvisie op duurzame ruimtelijke ontwikkeling een cruciaal element in het behalen van 

deze Vlaamse doelstelling.  

 

Het ruimtelijk principe van gedeconcentreerde bundeling uit het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen wordt voor de oprichting van windturbines verfijnd in het principe van de 

plaatsdeling (site sharing). Door windturbines zoveel als mogelijk te bundelen, wordt het behoud 

van de nog resterende open ruimte in het sterk verstedelijkte Vlaanderen gegarandeerd. De 

voorkeur gaat naar het realiseren van windenergieopwekking door middel van een cluster van 

windturbines. Het is niet aangewezen verschillende individuele turbines verspreid in te planten. 

De basis voor een verantwoorde inplantingswijze met betrekking tot windturbineprojecten zit 

vervat in het bundelings- en optimalisatieprincipe. Er moet in de eerste plaats gestreefd worden 

naar een ruimtelijke concentratie van windturbines in de prioritaire inplantingslocaties, zijnde 

industriegebieden, grootschalige bedrijventerreinen en economische poorten, zoals 

bijvoorbeeld (zee)havengebieden, of in de nabijheid van markant in het landschap 

voorkomende infrastructuren zoals wegen, spoorwegen, hoogspanningsleidingen, …. De 

ruimtelijke concentratie van windturbines binnen een windturbinepark is ook van belang. De 

ruimtelijke concentratie wordt bepaald rekening houdend met technische vereisten, 

optimalisatie van de energieproductie en een optimale milieutechnische inplanting. Omdat 

potentiële inplantingslocaties in Vlaanderen schaars zijn is het, vanuit het principe van een 
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duurzaam ruimtegebruik, bovendien van belang dat dergelijke locaties optimaal ingevuld 

geraken.  

 

Functionele inpasbaarheid  

Windturbine 01 is voorzien op het industriegebied ‘Lakeland’. Industriegebieden zijn omwille van 

hun grootschaligheid en specifiek karakter prioritaire zoekzone voor de inplanting van 

windturbines.  

 

Samen met het bedrijventerrein ‘Langevoorde’ betreft het een grootschalig industriegebied met 

een lengte van circa 2,5 km en een breedte tot circa 1 km langsheen het kanaal Gent-Brugge 

in het noorden van de gemeente Aalter. Naast het kanaal Gent-Brugge wordt het 

industriegebied ontsloten via de Knokkebaan, zijnde een viervaksbaan.  

 

Windturbine 01 staat ingeplant in het noordelijke deel van het industriegebied ‘Lakeland’ op een 

onbebouwd perceel tussen het kanaal Gent-Brugge en de Venecolaan naast een grootschalige 

site van de nv Arvesta. De nv Arvesta produceert op deze site veevoeder en het bedrijf is door 

zijn hoogte en grootschaligheid dominant aanwezig in de omgeving. Naast dit bedrijf wordt ook 

aansluiting gevonden met het kanaal Gent-Brugge en op grotere schaal met de Knokkebaan. 

Het bundelings- en clusteringsprincipe, zoals opgenomen in de omzendbrief RO/2014/02 

“Afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines” van 25 april 2014 

worden bijgevolg gerespecteerd.  

 

Een windturbine is, zoals op iedere andere locatie in Vlaanderen, door zijn hoogte van een 

andere orde dan de bestaande landschapselementen. De windturbine overstijgt namelijk de 

bestaande landschapselementen. Daarom is het aangewezen om ze ergens te laten bij 

aansluiten en om ze ergens mee te laten associëren. Het industriële karakter van de omgeving 

maakt dat de windturbine, als verticaal dominerend landschapselement, ruimtelijk verenigbaar 

is met deze voorziene locatie. Er zijn in de ruime omgeving geen andere windturbines aanwezig 

waarop de grootte van de aangevraagde windturbine hoeft te worden op afgestemd. 

Voorliggende windturbine met een maximaal vermogen van 6.500 kW en een tiphoogte van 200 

meter is een grootschalige windturbine die het windpotentieel van het industriegebied optimaal 

kan benutten.  

 

Het is van cruciaal belang dat de energiepotenties van (prioritaire en andere) inplantingslocaties 

voor windturbines gemaximaliseerd worden. Dit is mogelijk door de best beschikbare turbine op 

te richten op de voorziene locatie. Er is in de verdere industriezone praktisch geen plaats voor 

een bijkomende vergelijkbare windturbine. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn de 

veiligheidsbuffer rond Elia-infrastructuur, de veiligheidsbuffer rond de twee Sevesobedrijven (Air 

Liquide en Intergrow), de aanwezige woonzone rond de industriezone, de verspreide 
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bebouwing in de industriezone (vooral in het westen), en de beperkte resterende vrije ruimte in 

de industriezone.  

 

De aanvraag getuigt dus van een duurzaam ruimtegebruik. De specifieke locatie werd gekozen 

vanuit de randvoorwaarden veiligheid, efficiënt ruimtegebruik en de optimale benutting van het 

energiepotentieel in de industriezone. De turbine wordt voorzien op de terreinen van het 

aanpalend bedrijf Arvesta. Op deze site is er plaats voor een grootschalige windturbine, omdat:  

- er voldoende beschikbare ruimte is op het grasveld ten oosten van de site (eigendom 

van Arvesta);  

- er een goede toegang is tot de site, enerzijds via de Venecolaan en anderzijds via het 

kanaal;  

- de turbine eenvoudig aangesloten kan worden op de elektrische cabine van het bedrijf 

(36 kilovolt);  

- Arvesta een groot elektrische verbruik heeft (10 GWh per jaar).  

 

De aangevraagde windturbine is lichtgrijs en wordt voorzien van drie relatief langzaam 

draaiende wieken en heeft een tiphoogte van 200 m. De mast is van het volle type. De 

verhouding tussen de masthoogte en de rotordiameter is gebruikelijk en aanvaardbaar. De 

windturbine wordt ingeplant in een industriële omgeving nabij het kanaal Gent-Brugge, zodat 

een ruimtelijk samenhangend geheel wordt bekomen dat visueel niet storend is, wat ook blijkt 

uit onderstaande visualisatie. 

 

Hierbij wordt nog opgemerkt dat zeer recent er ter hoogte van de geplande windturbine een 

nieuwe grootschalige brug werd aangelegd. Deze brug verbindt het industriegebied ‘Lakeland’ 

met het nieuwe in ontwikkeling zijnde industriegebied ‘Woestijne’ ten noorden van het kanaal 

Gent-Brugge. Zowel deze grootschalige brug als de verdere ontwikkeling van het nieuwe 

industriegebied ‘Woestijne’ creëren verdere aanknopingspunten voor de integratie van WT01.  

 

Het is aangewezen om in de bijzondere voorwaarden op te nemen dat er geen reclame mag 

worden aangebracht op de windturbine (met uitzondering van een bescheiden aanduiding van 

de naam of het logo van de firma). 

… 

Schaal  

De voorziene windturbine 01 heeft een rotordiameter van 150 meter en een tiphoogte van 200 

meter.  

 

In het betreffende industriegebied komen veelvuldige grootschalige industriële infrastructuren 

voor, zoals de grootschalige silo’s van de nv Arvesta en verschillende hoge schoorstenen. In 

combinatie met de Knokkebaan, het kanaal Gent-Brugge en de recent aangelegde brug over 
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het kanaal zal de oprichting van de windturbine 01 geen significante schaalverandering 

veroorzaken. 

…” 

 

Uit het advies van de GOVC en de bestreden beslissing blijkt dat daarin wordt aangesloten bij 

deze motivering om tot de verenigbaarheid van de eerste windturbine met de goede ruimtelijke 

ordening te besluiten. Bijgevolg verleent de verwerende partij een vergunning voor de 

oprichting van de eerste windturbine, maar weigert ook zij de oprichting van de tweede 

windturbine op grond van het ongunstig advies van DGLV en de onverenigbaarheid met de 

goede ruimtelijke ordening.  

 

5.1 

Zoals hiervoor onder randnummers 2 en 3 reeds is uiteengezet bevat de omzendbrief 

RO/2014/02 een aantal principes die bij de beoordeling van de verenigbaarheid van 

windturbineprojecten met de goede ruimtelijke ordening in rekening moeten worden genomen. 

Dat deze principes vervat zitten in een niet-verordenende norm impliceert dat een miskenning 

ervan niet zonder meer tot de onwettigheid van de bestreden beslissing kan leiden. Niettemin 

dient een vergunningverlenende overheid, wanneer zij naar aanleiding van een concrete 

vergunningsaanvraag van de daarin vooropgestelde principes wenst af te wijken, op grond 

van concrete en afdoende motieven haar standpunt te verantwoorden. Het is immers 

onmiskenbaar een oogmerk van een dergelijke omzendbrief om meer eenvormigheid in het  

vergunningsbeleid te bewerkstelligen. 

 

Om te komen tot een ruimtelijk verantwoorde inplanting van windturbines geldt het  bundelings- 

en clusteringsprincipe als uitgangspunt. Dit principe kent in wezen twee componenten, met 

name enerzijds een ruimtelijke concentratie van windturbines in zeehavengebieden, 

industriegebieden of in de nabijheid van markant in het landschap voorkomende 

infrastructuren zoals wegen, spoorwegen, rivieren, kanalen, hoogspanningsleidingen, en 

anderzijds de ruimtelijke concentratie van windturbines op zich. Wat dit laatste betreft wordt 

verduidelijkt dat er vanaf een concentratie van drie windturbines gesproken wordt van een 

cluster. 

 

5.2 

Samen met de verzoekende partij dient in eerste instantie te worden vastgesteld dat het 

weigeren van één van de twee gevraagde windturbines ertoe leidt dat er van een cluster 

geenszins sprake kan zijn en er louter een solitaire windturbine wordt vergund.  
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De stelling in de bestreden beslissing dat “het bundelings- en clusteringsprincipe, zoals 

opgenomen in de omzendbrief RO/2014/02 “Afwegingskader en randvoorwaarden voor de 

oprichting van windturbines” van 25 april 2014 worden bijgevolg gerespecteerd”, is dus niet 

geheel correct. Uit de motivering die eraan voorafgaat, alsook uit die erop volgt, blijkt enkel 

waarom de verwerende partij oordeelt dat voldaan is aan de component van de bundeling met 

het industriegebied en de daarin aanwezige infrastructuur, evenals met het kanaal Gent-

Brugge en op grotere schaal de Knokkebaan als markant in het landschap aanwezige 

infrastructuur. Over deze bundelingscomponent wordt voorts ook nog gewezen op de aanleg 

van een nieuwe grootschalige brug die het industriegebied ‘Lakeland’ met het nieuwe in 

ontwikkeling zijnde industriegebied ‘Woestijne’ ten noorden van het kanaal Gent-Brugge 

verbindt, welke elementen in beschouwing worden genomen als verdere aanknopingspunten 

voor de integratie van de vergunde windturbine. 

 

Uit de motivering in de bestreden beslissing blijkt daarnaast dat de verwerende partij zich wel 

degelijk bewust is van het feit dat er niet aan het clusteringsprincipe wordt voldaan, aangezien 

daarin redenen worden opgenomen ter verantwoording van het standpunt dat enkel deze ene 

windturbine ter plaatse mogelijk is. 

 

5.3 

Naar het oordeel van de Raad kan de motivering in de bestreden beslissing echter niet 

volstaan om, onder meer in het licht van de onderrichtingen die daartoe in de omzendbrief 

RO/2014/02 worden aangereikt, tot de verenigbaarheid van de vergunde windturbine met de 

goede ruimtelijke ordening te besluiten. 

 

Uit de lokalisatienota, en in navolging daarvan uit de bestreden beslissing, blijkt dat er vanuit 

het oogpunt van energetische maximalisatie wordt gekozen om een windturbine met maximale 

diameter te plaatsen. Hoewel de optimalisatie van de energieproductie een element is dat de 

ruimtelijke concentratie van windturbines mee vorm kan geven, biedt de omzendbrief geen 

houvast om dit als uitgangspunt te hanteren en de ruimtelijke inplanting volgens het principe 

van bundeling- en clustering hieraan ondergeschikt te maken. Uit de overweging dat “er in de 

verdere industriezone praktisch geen plaats (is) voor een bijkomende vergelijkbare 

windturbine” blijkt dat de verwerende partij dat wel heeft gedaan.  

 

Deze vaststelling klemt des te meer aangezien de verzoekende partijen niet ten onrechte 

aanvoeren dat de bundeling van de vergunde solitaire windturbine met het industriegebied niet 

op voldoende concrete wijze wordt beoordeeld. Uit de motieven van de bestreden beslissing 

blijkt dan wel dat de verwerende partij het kanaal en het industriegebied als positieve 
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aanknopingspunten beschouwt, wat inderdaad in lijn ligt met de omzendbrief en geldt voor de 

inplanting van eender welke windturbine, maar ze laat het evenwel na om op concrete wijze 

de kenmerken van de aanwezige infrastructuur en de omgeving af te wegen tegen deze van 

de voorziene windturbine. Dat in de bestreden beslissing eerst op algemene wijze wordt 

aangegeven dat een windturbine door zijn hoogte steeds van een andere orde is dan de 

bestaande landschapselementen, maar de verwerende partij vervolgens stelt dat de turbine in 

deze een ruimtelijk samenhangend geheel vormt met het industriegebied, maakt op zich geen 

interne tegenstrijdigheid uit zoals de verzoekende partijen aanvoeren, maar het wijst wel op 

het gebrek aan een concrete motivering in functie van de specifieke gegevens van het dossier. 

Via een verwijzing naar de visualisaties in de lokalisatienota maken de verzoekende partijen 

alleszins aannemelijk dat de ruimtelijke aansluiting, gelet op de afmetingen van de betrokken 

turbine en de openheid van het omliggende landschap, geenszins een evidentie uitmaakt. 

 

De verzoekende partijen wijzen er terecht op dat de tussenkomende partij in haar 

lokalisatienota bij de verantwoording van haar project in het licht van de vermelde principes 

uitgegaan is van twee windturbines, en dat wanneer in de loop van de vergunningsprocedure 

blijkt dat slechts één van de gevraagde turbines in aanmerking komt, één en ander des te 

zorgvuldiger door de verwerende partij moet worden onderzocht. Er moet evenwel worden 

vastgesteld dat de motivering in de bestreden beslissing in belangrijke mate voortspruit uit de 

lokalisatienota, en er zelfs een woordelijke overname van vormt, zonder dat hieruit blijkt dat 

de verwerende partij de daarin getrokken conclusies heeft afgetoetst aan de gewijzigde 

omstandigheden. 

 

Tot slot dient nog opgemerkt dat de gunstige adviezen van AGOP en de GOVC op een met 

de bestreden beslissing eensluidende wijze zijn gemotiveerd, zodat deze met dezelfde 

gebreken behept zijn en aldus geen afbreuk kunnen doen aan het voorgaande. 

 

6. 

De conclusie luidt dat de motivering in de bestreden beslissing niet getuigt van een afdoende 

en zorgvuldig onderzoek naar de ruimtelijke inpasbaarheid van een solitaire windturbine in 

functie van de concrete omstandigheden van het dossier. 

 

Het eerste en tweede middel zijn in de aangegeven mate gegrond. 
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B. Overige middelen 

De overige middelen worden niet onderzocht, omdat dit niet tot een ruimere vernietiging kan 

leiden. 

VI. Kosten 

De kosten van het beroep komen ten laste van de partij die ten gronde in het ongelijk wordt 

gesteld. Wanneer daarom wordt gevraagd kan de Raad ook een rechtsplegingsvergoeding 

toekennen aan de partij die ten gronde in het gelijk wordt gesteld. In dat geval omvatten de 

kosten van het beroep ook de toegekende rechtsplegingsvergoeding (artikel 21, §7 en artikel 

33 DBRC-decreet). 

 

De kosten van het beroep, met inbegrip van de door de verzoekende partijen gevraagde 

rechtsplegingsvergoeding, worden ten laste gelegd van de verwerende partij.  

 

Het is passend om de kosten van de tussenkomst ten laste van de tussenkomende partij te 

laten. Ze beslist zelf om in de procedure tussen te komen, zodat ze ook instaat voor haar eigen 

kosten. Anders bestaat het risico dat de tussenkomst de inzet van de procedure verzwaart 

voor de verzoekende en de verwerende partij. De tussenkomende partij kan niet worden 

verplicht tot de betaling van de rechtsplegingsvergoeding of die vergoeding genieten (artikel 

21, §7, zesde lid DBRC-decreet). Het verzoek van de tussenkomende partij om een 

rechtsplegingsvergoeding wordt verworpen. 
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VII. Beslissing  

1. De tussenkomst van ELECTRABEL nv is ontvankelijk. 

 

2. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

3. De Raad beveelt de verwerende partij een nieuwe beslissing te nemen over het bestuurlijk 

beroep van onder meer de verzoekende partijen en dit binnen een termijn van drie 

maanden te rekenen vanaf de dag na de dag van de betekening van dit arrest. 

 

4. De kosten van het beroep bestaande uit het rolrecht van de verzoekende partijen, bepaald 

op 400 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro verschuldigd aan de 

verzoekende partijen, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

5. De kosten van de tussenkomst, bepaald op 100 euro, blijven ten laste van de 

tussenkomende partij. 

 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 3 maart 2022 door de vijfde kamer. 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de vijfde kamer, 

Kengiro VERHEYDEN Pieter Jan VERVOORT 
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