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Windturbines

Geachte heer,

Hierbij kunt u een antwoord terugvinden op uw vragen naar aanleiding van uw toelichting aan de
gemeenteraad van '18 september 2019.

Besfaaú er in Dendermonde een kader, zijn er welbepaalde richtlijnen vastgelegd om de
gezondheid en levenskwaliteit van de bewoners te garanderen? Bestaat er in Dendermonde
een kader, zijn er bepaalde richttijnen vastgetegd om de natuurwaarden die onze woonkernen
omgeven te beschermen?

De stad hanteert voor het adviseren van deze grootschalige projecten de vigerende wetgeving.
Hierbij wordt een evenwicht gezocht tussen enerzijds de hinder en impact op de leefomgeving, met
als ultieme doel deze tot een minimum te herleiden, en anderzijds de hernieuwbare
energiedoelstellingen die ook de stad in haar klimaatplan implementeert. Daarnaast voorziet onze
wetgever ook in rechtszekerheid voor exploitanten. Er is dus reeds een zeer ruim wettelijk en
provinciaal kader. Desalniettemin wordt elke aanvraag of vraag om advies met betrekking tot het
exploiteren en plaatsen van windturbines individueel afgetoetst aan de lokale situatie.
Bovenop dit wettelijk voorzien kader dat rekening houdt met geluid, slagschaduw en veiligheid,
neemt de stad ook draagvlak bijde bevolking en natuurwaarden op in haar advisering. Enerzijds
gebeurt dit door rekening te houden met beschermde soorten zoals vleermuizen, anderzijds door de
natuuruvaarden specifiek te gaan bekijken.

We richten ons hierbij voornamelijk op de vliegende fauna zoals vogels en vleermuis. Voor vogels
bestaan er reeds beschermingszones (vogelrichtlijngebied) die samen met habitatrichtlijngebied het
Natura 2000-netwerk vormen en een beeld geven van de vliegroutes van vogels. ln het kader
hiervan zijn er ook specifieke soorten die, ook buiten deze speciale beschermingszones, wettelijke
bescherming genieten en waarbij er geen 'betekenisvolle impact' mag zijn. Via de risicoatlas van het
lnstituut voor Natuur en Bos Onderzoek (INBO) worden de risicozones voor vogels en vleermuizen
al ruw in beeld gebracht, en waar nodig worden in het kader van de plaatsing van windturbines nog
gebiedsspecifieke studies verricht. ln deze beschermingszones kunnen geen windturbines opgericht
worden.

Stadsbestuur Dendermonde . Administratief Centrum
Franz Courtensstraat 1 1, 8-9200 Dendermonde
0052-52 9200 . stadsbestuur@dendermonde.be . www.dendermonde. be

=



geadresseerde

De heer Herman Verberckmóes
ons kenmerk datum pagrna

2

Samen met andere instanties zoeken we naar een concreet hanteerbare aftoetsingscriteria of
gangbare formules die compensatiemaatregelen etc. op een meetbare en afdoende gefundeerde
wijze kunnen motiveren. Onder andere rond compensatie van natuurgebieden, soorten etc. bestaan
er heel wat interessante studies. Hieromtrent winnen wij ook informatie in bijandere instanties zoals
het INBO, universiteit Gent en Antwerpen, ... . Op dit moment beschikken we dus nog niet over een
concreet aftoetsinlskader, maar we werken hier wel sterk aan om dat alvast op lokale schaal te
verkrijgen.

Heel wat van dat onderzoek wijst overigens reeds uit dat milderende maatregelen het aantal
slachtoffers onder de vleermuizen met negentig procent vermindert. Het kan gaan om het stilleggen
van wieken op momenten dat vleermuizen uitvliegen om op zoek te gaan naar voedsel, rekening
houdend met de omgevingstemperaturen, weersomstandigheden en de tijd van het jaar. Ook wat
vogeltrek betreft worden zo'n maatregelen toegepast. lndien dat al een dergelijke impact heeft op
deze soorten, zullen ook andere soorten daar wel bij varen.
Met de open ruimte die.we voor handen hebben, moeten we ook zotgzaam omspringen. Het
evenwicht vinden tussen alle functies die we daar in willen verwerken is geen eenvoudige zaak.
Natuur hebben we nodig en we doen er vanuit de stad dan ook alles aan om die stukjes natuur die
ons nog resten, maximaalte beschermen. Zodat niet alleen wij, maar ook nog de generaties na ons
hiervan kunnen genieten.

Bestaat er in Dendermonde een duìdelijk beleid in verband met duurzame energleproductie.
Neemt de sfad daarin zelf inÍtiatieven? En, staat men daarblj ook open voor andere
alternatleven met minder impact op de bewoners en op de natuur. Alternatíeven die flexibeler
en niet onomkeerbaar zijn.

Werk maken van duurzame energieproductie, is iets wat de stad inderdaad ter harte neemt en ook
binnen de doelstelling van het burgemeestersconvenant en haar klimaatplan naar voren schuift. Dat

doen we niet alleen, wél samen met iedereen die iets in Dendermonde wil realiseren. Of het nu om

wíndturbines, zonneprojecten of warmtenetten gaat, elke aanvraag is de moeite waard om te
bekijken. Vooor een concrete stand van zaken omtrent hernieuwbare energie en onze COz-uitstoot
kan u ons klimaatrapport raadplegen op https://provincies.inciifers.be/dashboard/dashboard/klimaaU
(Dendermonde selecteren in het keuzemenu).

Het grootschalige zonneproject van Verko, de intercommunale waar ook de stad in participeert als
grootste aandeelhouder, is bijvoorbeeld zo'n mooie realisatie. De biogasinstallatie die Verko daar
verder plant op het terrein zal er bovendien vbor zorgen dat onze volledige afvalophaling COz-

neutraal kan georganiseerd worden.
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We proberen duurzaam om te springen met het stadspatrimonium en zelf het goede voorbeeld te

geven, met beperkte middelen. Zo bekijken we voor wat ons patrimonium betreft om daar waar het

technisch en financieel haalbaar is, te investeren in fotovoltaTsche installaties. Onze eerste

bezorgdheid blijft wel om onze eigen gebouwen zo energetisch mogelijk uit te rusten.

Dit doen we door ze bijvoorbeeld te voorzien van een goed geisoleerde gebouwschil. Een ander

voorbeeld is de technische installaties die op niet-hernieuwbare energiebronnen werken zo efficiënt

mogelijk te laten werken zodat alvast onze eigen vraag naar aardgas en stookolie zo laag mogelijk

is. De elektriciteit die de stad aankoopt is sinds 2011 al hernieuwbaar.

Daarnaast ondernemen we ook andere acties. Zo zijn we in 2018 in Dendermonde gestart met het

onderzoek naar het oprichten van een energiecoöperatie voor onze regio, dat in samenwerking met

Rescoop. Na de startvergadering in mei 2018 bleken er onder meer in Hamme enkele particulieren

bereid om hiermee verder aan de slag te gaan. Maar ook in Dendermonde zetten syndici zich achter

het idee om samen hun dak vol zonnepanelen te leggen én ook de stad bekijkt welke daken er

geschikt zijn en hoe we dit best verder aanpakken. We onderzoeken de mogelijkheden van

warmtenetten, zowel voor onze eigen diensten als voor industriezones en residentiële woningen,

spelen in op opportuniteiten rond samenaankoop van zonnepanelen voor particulieren en bekijken

ook mee waar we als facilitator kunnen optreden als het over mini-grids en verduurzamen van

transport gaat.

Een eigen grootschaliger project staat momenteel niet op stapel. ln samenwerking met een goede

privaat-publieke partner kunnen we uiteraard alle mogelijkheden bekijken.

Hoogachtend

Namens de gemeenteraad

der Vurst Dirk Abbeloos

voorzittereen directeur
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