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1
INLEIDING
1.1

Situering

PIO-project ‘Versnelling van energietransitie door wind’
Het Vlaams Energiebedrijf wenst in het kader van het PIO-project ‘Versnelling van energietransitie door
wind’, het potentieel van kleine en middelgrote windturbines (KMWT) op publieke terreinen en/of gebouwen
na te gaan. Om het potentieel van KMWT te evalueren, wordt er enerzijds een globale studie uitgevoerd naar
het potentieel van KMWT in Vlaanderen, en anderzijds zijn er binnen het project enkele pilootsites
geselecteerd waarvoor de haalbaarheid van KMWT concreet onderzocht wordt. Na realisatie van de
windturbines op de pilootsites, zal een evaluatie van de projectresultaten plaatsvinden door middel van een
monitoring. Op deze wijze worden enerzijds de belangrijkste uitdagingen met betrekking tot de realisatie
van KMWT geïdentificeerd en worden anderzijds oplossingen uitgewerkt om het traject tot realisatie van
KMWT te versnellen.
Haalbaarheid kleine en middelgrote windturbines
Binnen de Vlaamse context hebben kleine windturbines een maximale ashoogte van 15 m. Middelgrote
windturbines hebben een ashoogte van meer dan 15 m en een elektrisch vermogen van maximaal
300 kW. De haalbaarheid van de realisatie van KMWT wordt in hoofdzaak bepaald door drie criteria:
- ruimtelijke criteria: zijn er binnen de ruimtelijke context beperkende factoren, gevoelige objecten,
natuurrichtlijnen enzovoort die een invloed hebben op de vergunbaarheid van een project;
- technische criteria: wat is de energetische potentie van de locatie, welk type windturbine is meest
aangewezen?
- economische criteria: wat is de businesscase voor een KMWT?
De doelstelling van de potentieelstudie is de algemene haalbaarheid van KMWT in Vlaanderen te
onderzoeken. In deze studie wordt er een onderscheid gemaakt tussen vrijstaande (niet-dakgebonden)
KMWT en dakgebonden KMWT. Voor vrijstaande KMWT gebeurt de ruimtelijke en energetische analyse door
het opstellen van potentiekaarten voor het Vlaamse grondgebied, op basis van ruimtelijke en energetische
criteria. Voor de dakgebonden KMWT is een afzonderlijk stappenplan opgesteld om het technische
potentieel te bepalen. Het economisch potentieel van KMWT, op basis van economische randvoorwaarden,
is voor diverse doelgroepen inzichtelijk gemaakt door middel van stroomschema’s.

1.2

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft en illustreert de beschikbare markttechnologie voor vrijstaande en dakgebonden
KMWT. In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van het huidig vergunningskader voor KMWT in
Vlaanderen en de belangrijkste aspecten waarmee men rekening dient te houden bij de realisatie van een
project. Hoofdstuk 4 beschrijft de methodologie en de opbouw van het GIS-model om de ruimtelijke en
energetische potentie van vrijstaande KMWT in Vlaanderen te evalueren. Dit resulteert in potentiekaarten
voor verschillende types van KMWT, waarvan de resultaten besproken worden in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6
gaat dieper in op het technisch potentieel van dakgebonden KMWT en de technische aspecten die bepalend
zijn voor het project. De economische analyse, met bijbehorende stroomschema’s, worden toegelicht in
hoofdstuk 7. In hoofdstuk 8 wordt ten slotte een algemene samenvatting gegeven van alle resultaten.

7 | 54

Witteveen+Bos | 114138/voee/015 | Definitief 02

2
KLEINE EN MIDDELGROTE WINDTURBINES
2.1

Inleiding

Kleine en middelgrote windturbines vormen een nichemarkt binnen de windsector, omdat de meeste
producenten zich gericht hebben op de ontwikkeling van grote windturbines op land en op zee. Desondanks
zijn er toch heel wat verschillende types beschikbaar op de markt, elk met hun eigen design en afmetingen.
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de beschikbare commerciële types van enerzijds niet-dakgebonden of
vrijstaande KMWT en anderzijds kleine, dakgebonden windturbines.

2.2

Definitie kleine en middelgrote windturbine

Binnen de Vlaamse context wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine windturbines en middelgrote
windturbines op basis van de ashoogte van de windturbine [1]:
- kleine windturbine: een windturbine met een maximale ashoogte van 15 m;
- middelgrote windturbine: een windturbine met een ashoogte van meer dan 15 m en een elektrisch
vermogen van maximaal 300 kW.
Binnen deze studie worden vrijstaande of niet-dakgebonden KMWT gedefinieerd als kleine en middelgrote
windturbines waarvan de turbinemast verankerd is in de bodem. Deze worden verder besproken en
geïllustreerd in ‘2.3 Types vrijstaande KMWT’.
Dakgebonden windturbines betreffen kleine windturbines die verankerd zijn op een gebouw of andere
constructie. Deze turbines worden verder besproken en geïllustreerd in ‘2.4 Types dakgebonden KMWT’.

2.3

Types vrijstaande KMWT

Er bestaan twee hoofdtypes van vrijstaande KMWT (zie afbeelding 2.1):
- horizontale asturbines;
- verticale asturbines.
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Afbeelding 2.1 Voorbeeld van een horizontale asturbine (links) en verticale asturbine (rechts, bron Ropatec)

2.3.1

Horizontale asturbines

Technologie
Dit is het meest courante type van KMWT. Het werkingsprincipe is hetzelfde als bij grote windturbines,
waarbij de bladen van de windturbine draaien in een vlak evenwijdig ten opzichte van de turbinemast.
Waar grote windturbines altijd driebladig zijn, bestaan er KMWT met zowel twee bladen (zie afbeelding 2.2)
als drie bladen (zie afbeelding 2.1). De tweebladige turbines hebben ten opzichte van driebladige turbines
meestal een lagere energieopbrengst, maar zijn vaak ook goedkoper door een lagere materiaalkost. In
functie van het project en de persoonlijke voorkeur dient men hierin een keuze te maken. Uitzonderlijk is
ook een turbine met meer dan drie bladen mogelijk, maar dit beperkt zich tot de kleine windturbines
(ashoogte tot 15 m).

Afbeelding 2.2 Een tweebladige windturbine (bron: WES)

Beschikbare vermogens
Horizontale asturbines bestrijken de hele markt van KMWT, startend bij turbines van enkele kW tot turbines
van 300 kW.
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Leveranciers
Zoals reeds in de inleiding aangehaald, is de markt van KMWT een nichemarkt. Concreet betekent dit dat er
op Europees niveau slechts een beperkt aantal leveranciers van KMWT zijn, waarbij elke leverancier een
beperkt gamma van turbines aanbiedt. Het is dus belangrijk om de markt goed te verkennen, om zo het
beste turbinemodel te selecteren voor het project. Enkele leveranciers van horizontale asturbines zijn (nietlimitatieve lijst):
- Xant (België);1
- Wind Energy Solutions (WES, Nederland);
- EWT (Nederland);
- Vergnet (Frankrijk);
- Aeolos (Groot-Brittannië);
- Uniwind (Duitsland);
- Viking Power (Denemarken).

2.3.2

Verticale asturbines

Technologie
Bij verticale asturbines draaien de bladen van de windturbine in een vlak loodrecht op de turbinemast. Er
bestaan verschillende types van verticale asturbines, maar de twee meest courante types zijn:
- ‘Darrieus’ type (zie afbeelding 2.1);
- ‘Savonius’ type (zie afbeelding 2.3).

Afbeelding 2.3 Een verticale asturbine van het type ‘Savonius’ (Bron: WindSide)

Ten opzichte van horizontale asturbine hebben verticale asturbines meestal een lagere energetische
opbrengst voor hetzelfde turbinevermogen. Het voordeel van deze turbines is dat hun materiaalkost vaak
lager ligt dan voor gelijkaardige horizontale asturbine en dat deze minder hindereffecten genereren op de
directe omgeving.

1

Op 19 november 2019 werd het faillissement van Xant uitgesproken door de Brusselse Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank. Momenteel wordt onderzocht of een doorstart van het bedrijf kan gemaakt worden.
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Beschikbare vermogens
In tegenstelling tot horizontale asturbines, is de markt van de verticale asturbines veel beperkter in omvang.
Bovendien bieden de meeste leveranciers turbines aan met een vermogen tot maximaal ca. 50 kW. Dit maakt
dat niet-dakgebonden verticale asturbines in beeld komen bij projecten met een beperkter energieverbruik
of in projecten waarbij een horizontale asturbine moeilijker ingepast kan worden in de omgeving omwille
van de potentiele hindereffecten.
Leveranciers
De markt van verticale asturbines is nog veel kleiner in vergelijking met de markt voor horizontale
asturbines. Enkele leveranciers zijn (niet-limitatieve lijst):
- Fairwind (België);
- Aeolos (Groot-Brittannië);
- Ropatec (Italië);
- WindSide (Finland).

2.4

Types dakgebonden KMWT

Net zoals voor niet-dakgebonden KMWT, bestaan er ook heel wat verschillende types van dakgebonden
KMWT, elk met hun eigen design en afmetingen. Voor dakgebonden KMWT kunnen twee subtypes
onderscheiden worden:
- horizontale asturbines;
- verticale asturbines.

2.4.1

Horizontale asturbines

Net zoals bij niet-dakgebonden KMWT, zijn horizontale asturbines het meest courante type bij de
dakgebonden KMWT. Het aantal bladen varieert in functie van het type, maar is meestal drie bladen of meer
(zie afbeelding 2.4).

Afbeelding 2.4 Horizontale asturbine met 3 bladen (links, Bron: Fortis Wind Energy) en meer dan 3 bladen (rechts, Bron:
HomeEnergy)

Elk type heeft zijn specifiek elektrisch vermogen, maar beperkt tot een paar kW.
De meeste kleine dakgebonden windturbines zijn DC (gelijkstroom), wat betekent dat er een omvormer
geplaatst dient te worden tussen de windturbine en de connectie met het publieke elektriciteitsnetwerk,
zoals voor zonnepanelen.
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Enkele voorbeelden van leveranciers zijn Fortis Wind Energy, Pronk Machinery en HomeEnergy (alle uit
Nederland).

2.4.2

Verticale asturbines

Bij de verticale asturbines kan ook weer het onderscheid gemaakt worden tussen verticale asturbines van het
type ‘Darrieus’ en van het type ‘Savonius’ (zie afbeelding 2.5).

Afbeelding 2.5 Darrieus windturbine (links: Bron: Turby) en Savonius turbine (rechts, Bron: WindSide)

Net zoals voor de horizontale asturbines heeft elk type turbine zijn eigen specifiek vermogen. Vaak zijn dit
ook DC-turbines, waardoor er bijkomend een omvormer dient voorzien te worden.
Een voorbeeld van een leverancier van verticale asturbines voor op gebouwen is WindSide (Finland).

2.5

Gebruik en toepassing van KMWT

Wanneer men groene stroom wenst te produceren op basis van windenergie, dient men in de eerste plaats
te kijken naar grote windturbines, omwille van energetische maximalisatie. Op sommige plaatsen is een
grote windturbine echter niet inpasbaar in de omgeving, omwille van hindereffecten op de omgeving
(geluid, slagschaduw, veiligheid), hoogterichtlijnen enzovoort. Op deze locaties komen kleine en middelgrote
windturbines in beeld als hernieuwbare energiebron. Omwille van hun kleinere dimensies en beperktere
impact op de directe omgeving, kunnen deze turbines inpasbaar zijn op locaties waar grote windturbines
niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld op locaties in de dichte nabijheid van woongebied. Het verschil in omvang
tussen een grote en middelgrote windturbine wordt geïllustreerd op afbeelding 2.6.
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Afbeelding 2.6 Illustratie grootte middelgrote windturbine (links en rechtse turbine) versus grote windturbine (centrale turbine)

Daarnaast zijn KMWT complementair met PV-installaties. Waar PV-installaties vooral produceren tijdens de
zomermaanden, ligt de productiepiek van KMWT eerder in de herfst en winter, wanneer er gemiddeld meer
wind is. PV-installaties produceren ook enkel groene stroom overdag, waar KMWT ook ’s avonds en ’s nachts
groene stroom kunnen produceren. In kader van de energietransitie kunnen KMWT en PV-installaties dus
naast elkaar bestaan en vullen ze elkaar zelfs aan decentrale hernieuwbare energiebron.

2.6

Uitdagingen projectrealisatie KMWT

Bij realisatie van KMWT dient men een aantal stappen te doorlopen voor men effectief kan overgaan tot de
bouw van een turbine:
- haalbaarheidsonderzoek, zowel vergunningtechnisch als financieel;
- vergunningsaanvraag;
- marktbevraging en turbinekeuze.
In het haalbaarheidsonderzoek dient men te onderzoeken of een windturbine ruimtelijk en technisch
inpasbaar is in de omgeving (zie Hoofdstuk 3 ‘Huidig vergunningskader voor kleine en middelgrote
windturbines in Vlaanderen’) en of er een aanvaardbare businesscase is voor de turbine. Enkel als deze fase
positief is, zal men overgaan tot het aanvragen van een vergunning en een marktbevraging. Gezien de
complexiteit van windturbines, is deze haalbaarheidsstudie relatief tijdrovend, omdat veel aspecten
bestudeerd dienen te worden. Bovendien wegen de kosten in verhouding tot de investeringskosten
zwaarder door voor KMWT dan voor een grote windturbine. Dit vormt een belangrijke uitdaging bij de
realisatie van KMWT in Vlaanderen.
Deze studie heeft als doel een oplossing te bieden voor deze uitdaging en een methode te ontwikkelen om
het haalbaarheidstraject van KMWT te versnellen en kostenefficiënter te maken. Dit wordt verder toegelicht
in de volgende hoofdstukken.
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3
HUIDIG VERGUNNINGSKADER VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE WINDTURBINES IN
VLAANDEREN
3.1

Inleiding

De realisatie van een kleine of middelgrote windturbine in Vlaanderen vereist een omgevingsvergunning
(geïntegreerde procedure voor de vroegere stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning) die wordt
toegekend door de bevoegde vergunningverlenende instantie. De functie van de projectlocatie en de
grootte van het project bepalen of dit de gemeente, provincie of Vlaamse overheid is. Bij het toekennen van
een vergunning zal de vergunningverlenende overheid de impact van de KMWT op haar omgeving
beoordelen, waarbij ze zich baseert op het actuele vergunningskader. Dit hoofdstuk beschrijft het huidige
vergunningskader voor KMWT en de verschillende aspecten die beoordeeld dienen te worden bij de
realisatie van KMWT. Eerst wordt een overzicht gegeven van de huidige regelgeving en omzendbrieven die
voorhanden zijn voor het vergunnen van KMWT, waarna de verschillende aspecten die beoordeeld dienen te
worden, meer in detail worden toegelicht.

3.2

Actueel juridisch kader voor KMWT in Vlaanderen

3.2.1

Omzendbrieven

Een omzendbrief schept het kader voor lokale overheden en besturen om windturbineprojecten te
beoordelen binnen hun regio. Doel van de omzendbrief is om de inplanting van windturbines in Vlaanderen
te optimaliseren, met het oog op maximale stroomproductie en een duurzame ruimteontwikkeling. Voor
KMWT worden de relevante omzendbrieven hieronder beschreven.
Omzendbrief LNE/2009/01 - RO/2009/01: Beoordelingskader voor de inplanting van kleine en
middelgrote windturbines in Vlaanderen [1]
In 2009 werd er een omzendbrief voor kleine en middelgrote windturbines verspreid in Vlaanderen. Deze
omzendbrief bevatte onder meer volgende aspecten:
- definitie van kleine en middelgrote windturbines;
- toelichting van het planologisch kader voor deze windturbines;
- toelichting bij de verschillende beoordelingscriteria.
In het kader van Windkracht 20201 is deze omzendbrief echter afgeschaft. Momenteel is er nog geen nieuwe
omzendbrief gepubliceerd met betrekking tot KMWT in Vlaanderen. Dit betreft een zeker risico met
betrekking tot de vergunbaarheid van KMWT, omdat er geen eenduidig kader is, waardoor de
vergunningverlenende overheid dus momenteel zelf het beoordelingskader voor KMWT dienen te bepalen,
wat geografische verschillen en juridische onzekerheid kan opleveren.

1

Windkracht 2020 is het actieplan van de Vlaamse overheid dat in 2016 werd gelanceerd met als doelstelling om het aandeel
van windenergie in de totale energiebevoorrading te vergroten.
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Omzendbrief RO/2014/02: Afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines [2]
Deze omzendbrief is gepubliceerd op 25 april 2014 en schetst het afwegingskader voor grootschalige
windturbines (meer dan 300 kW elektrisch vermogen) in Vlaanderen met betrekking tot ruimtegebruik,
inplanting en hindereffecten. In tegenstelling tot de omzendbrief voor middelgrote windturbines, is deze
omzendbrief nog steeds van kracht.
Hoewel deze omzendbrief strikt genomen niet van toepassing is voor KMWT, wordt er wel geadviseerd de
principes rond inpassing van windturbines en hindereffecten uit deze omzendbrief mee in acht te nemen bij
de keuze van een geschikte locatie voor een kleine of middelgrote windturbine.

3.2.2

VLAREM-wetgeving

Dit betreft de Vlaamse milieuwetgeving, met als doel om de impact van industriële en andere activiteiten op
het leefmilieu te beperken. Binnen het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (of VLAREM) zijn
onder meer richtlijnen opgenomen met betrekking tot de geluidsoverlast en slagschaduwbelasting van grote
windturbines op hun directe omgeving. Eveneens schetst het VLAREM ook het veiligheidskader, waaraan ook
grote windturbines dienen te voldoen.
Op basis van het VLAREM gelden windturbines of windparken als ingedeelde inrichting vanaf een cumulatief
vermogen van meer dan 300 kW. Voor de omgevingsvergunning van kleine of middelgrote windturbines is
bijgevolg geen luik milieu vereist indien het project kleiner is dan een geïnstalleerd vermogen van 300 kW en
geen andere hinderlijke inrichtingen worden voorzien (zoals bijvoorbeeld een transformator). Er wordt
geadviseerd de normen rond geluidsbelasting, slagschaduw en veiligheid voor grote windturbines ook toe te
passen in projecten rond KMWT omdat in de praktijk de vergunningverlener zich baseert op dit regelgevend
kader in zijn beoordeling van het project.

3.2.3

Ondersteunende documenten en studies

Beleidskader kleine windturbines West-Vlaanderen [3]
In januari 2017 heeft de provincie West-Vlaanderen een algemene leidraad gepresenteerd betreffende de
vergunbaarheid van kleine windturbines in de provincie West-Vlaanderen. Dit document werd gepubliceerd
naar aanleiding van een proefproject rond kleine windturbines in zes gemeentes binnen de provincie WestVlaanderen (Alveringem, Anzegem, De Haan, Diksmuide, Roeselare en Wingene) tussen 2014 en 2016.
Binnen dit proefproject werden de ruimtelijke aspecten van kleine windturbines onderzocht, voor
verschillende types van landschappen en gebiedsinvullingen. Dit leidde tot een set van algemene richtlijnen
waarop gemeentes (de bevoegde instantie) zich kunnen baseren bij de beoordeling van een
vergunningsaanvraag voor kleine windturbines. Dit document heeft geen juridische waarde, maar het is wel
aangewezen om de krijtlijnen uit dit rapport, bijvoorbeeld met betrekking tot de inplanting van KMWT nabij
en in bebouwde kernen, mee te nemen bij de realisatie van kleine windturbines (dakgebonden en
niet-dakgebonden).
Beslissingen met betrekking tot reeds ingediende vergunningsdossiers KMWT
In Vlaanderen zijn er reeds een omgevingsvergunningen verleend voor enkele KMWT, zoals voor een
middelgrote windturbine in de haven van Oostende [4]. De beoordeling van een omgevingsvergunning kan
opgevraagd worden bij de bevoegde instanties en is dus in principe publiek beschikbaar. Door het
ontbreken van een omzendbrief voor KMWT, zijn eerdere vergunningsbeoordelingen een waardevolle bron
van informatie, omdat deze aantonen aan welke aspecten de bevoegde instanties belang hechten bij het
beoordelen van een vergunningsdossier. Vooral de aandachtspunten uit eerdere dossiers zijn van grote
waarde bij de uitwerking van actuele projecten rond KMWT.

15 | 54

Witteveen+Bos | 114138/voee/015 | Definitief 02

3.3

Beoordelingscriteria KMWT in Vlaanderen

De hierboven beschreven documenten bepalen het kader waarbinnen KMWT kunnen gerealiseerd worden in
Vlaanderen. Op basis van deze documenten kan een overzicht opgemaakt worden van aspecten die
geëvalueerd dienen te worden bij de realisatie van KMWT in Vlaanderen. Deze worden hierna beschreven.

3.3.1

Turbinelocatie en ruimtelijke inpassing

Net zoals grote windturbines hebben KMWT een impact op de ruimtelijke omgeving. Hierbij kan men
eveneens spreken van positieve en negatieve aanknopingspunten in het landschap.
Enkele positieve aanknopingspunten zijn bijvoorbeeld (niet-limitatieve lijst):
- havengebied;
- bedrijventerreinen;
- kanalen en waterwegen;
- spoorwegen;
- snelwegen.
Enkele voorbeelden van negatieve aanknopingspunten zijn bijvoorbeeld (niet-limitatieve lijst):
- woongebieden;
- natuurgebieden en beschermde landschappen;
- objecten met cultuurhistorische waarde;
- vastgestelde archeologische gebieden.
In het kader van KMWT is het aangewezen om reeds tijdens de haalbaarheidsstudie mogelijke negatieve
aanknopingspunten te identificeren en deze mee te nemen bij de bepaling van de geschikte turbinelocatie.
Belangrijk om te benadrukken is echter dat de beoordeling van de ruimtelijke impact van KMWT door de
bevoegde instanties niet gebeurt op basis van vastgelegde afstandsregels, maar op de totaliteit van het
project. Het respecteren van bepaalde afstanden geeft dus geen garantie op een goedkeuring van het
project.

3.3.2

Natuurgebieden en -richtlijnen

KMWT kunnen een negatieve impact hebben op het lokale vogel- en vleermuisbestand. In kader van het
vergunningsdossier zal het Agentschap Natuur en Bos (ANB) de mogelijke milieu-impact van KMWT
beoordelen. Realisatie van KMWT in natuurgebied is dan ook niet aangewezen. Wanneer men KMWT wenst
te realiseren nabij natuurgebied, dient de mogelijke impact op flora en fauna geëvalueerd te worden aan de
hand van onder andere de voortoets en/of een passende beoordeling. ANB kan in dergelijke cases ook
mitigerende (of milderende) maatregelen opleggen, zoals het stilleggen van de windturbine op vastgelegde
momenten of beperkingen rond de turbinekeuze [5].

3.3.3

Hoogtebeperkingen omwille van luchtvaart en defensie

Windturbines kunnen een impact hebben op de werking van radars nabij luchthavens en militaire gebieden.
Om deze reden zijn er over heel Vlaanderen hoogtebeperkingen van kracht. Bij overschrijding van deze
hoogtelimieten zal er tijdens het vergunningsproces advies worden gevraagd aan Skeyes en het
Directoraat-Generaal Luchtvaart. Afhankelijk van de ashoogte van de voorziene windturbine, kunnen deze
hoogtelimieten dus een sterk beperkende factor zijn bij de realisatie van KMWT in Vlaanderen. Echter
hebben KMWT door hun kleinere dimensies ten opzichte van grote windturbines een uniek potentieel in
gebieden met hoogterestricties.
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3.3.4

Geluidsbelasting

KMWT hebben een specifiek brongeluid, eigen aan de toegepaste technologie. Dit brongeluid kan
afhankelijk van de afmetingen van de turbine, de turbinelocatie en de invulling van het gebied rondom de
turbinelocatie worden waargenomen.
Bij de realisatie van een grote windturbine, dient men te voldoen aan de geluidsnormen die van toepassing
zijn volgens het VLAREM II, bijlage 5.20.6.1, op basis van de invulling van het gebied volgens het gewestplan
of andere bestemmingsplannen, zoals een Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) of een Bijzonder Plan van
Aanleg (BPA). Door de afschaffing van de omzendbrief voor KMWT en het ontbreken van een nieuwe
omzendbrief, zijn er geen specifieke geluidsnormen voor KMWT vastgelegd. Vanuit de praktijkervaring wordt
geadviseerd de geluidsemissies van de windturbine te toetsen aan de geluidsnormen die van toepassing zijn
voor grote windturbines.

3.3.5

Slagschaduwbelasting

Bij de realisatie van grote windturbines dient men rekening te houden met slagschaduwbelasting op de
omgeving. De limieten voor slagschaduw zijn opgenomen in het VLAREM II. Voor slagschaduwgevoelige
objecten (woningen, kantoren, ziekenhuizen enzovoort) is de maximale slagschaduwbelasting op jaarbasis
acht uur en maximaal dertig minuten per dag op basis van de sectorale voorwaarden. Wanneer er
slagschaduwgevoelige objecten zijn met een slagschaduwbelasting tussen de vier uur en acht uur per jaar, is
het aangewezen om toch bijkomende maatregelen te nemen om de slagschaduwbelasting voor deze
objecten verder te beperken.
Hoewel KMWT in principe niet ingedeeld zijn het VLAREM, wordt geadviseerd te voldoen aan de normen
omtrent slagschaduw die geleden voor grote windturbines. De slagschaduwimpact van een windturbine op
haar directe omgeving wordt bepaald door volgende aspecten:
- dimensies van de windturbine (ashoogte en rotordiameter);
- afstand van de objecten tot de windturbine;
- oriëntatie van de objecten tot de windturbine.

3.3.6

Veiligheid

Volgende veiligheidsrisico’s zijn verbonden aan de exploitatie van windturbines:
- directe risico’s: falen van een turbineblad, mastbreuk enzovoort;
- indirecte risico’s: onrechtstreekse gevolgen na het falen van een windturbine, bijvoorbeeld een explosie
ten gevolgd van een weggeslingerd turbineblad.
Vooral woongebieden (kwetsbare locatie) en Seveso-inrichtingen zijn belangrijke objecten binnen een
veiligheidsanalyse. Sinds 1 oktober 2019 bestaat er een handboek en rekenblad van het Departement
Omgeving om het veiligheidsrisico van windturbines te berekenen [6]. Ook met betrekking tot
hoogspanningslijnen dient men rekening te houden met afstandsregels, opgelegd door de
hoogspanningsbeheerder Elia [7].
Veiligheidsaspecten van windturbines en ook KMWT dienen steeds project specifiek te worden beoordeeld.
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3.3.7

Energetische maximalisatie

Om de doelstellingen inzake hernieuwbare energie te rijmen met het beleid inzake duurzaam ruimtegebruik,
is het belangrijk dat de energetische potentie van een bepaalde locatie maximaal benut wordt. Voor
windturbines betekent dit specifiek dat een grote windturbine voorrang heeft op kleine en middelgrote
windturbines. Bij de realisatie van KMWT dient men voor de gekozen turbinelocatie te evalueren of ook een
grote windturbine vergund en geplaatst kan worden.

3.3.8

Lokaal verbruik groene stroom

In tegenstelling tot grote windturbines, zijn KMWT meestal gekoppeld aan één specifieke verbruiker, die een
bepaald percentage van geproduceerde groene stroom lokaal zal verbruiken. De resterende productie wordt
op het net geïnjecteerd of kan worden opgeslagen in bijvoorbeeld batterijen. Met betrekking tot de
businesscase van KMWT is een hoog autoconsumptiepercentage (eigengebruik) van de geproduceerde
groene stroom belangrijk. In kader van het vergunningstraject kunnen de bevoegde instanties echter ook de
autoconsumptie van de geproduceerde stroom evalueren in functie van de evaluatie van lokale karakter of
het algemeen belang van het project.

3.3.9

Bestaande windturbines

Energetische interferentie tussen windturbines kan resulteren in een lagere stroomproductie. Er wordt
daarom geadviseerd om een minimale afstand van minstens viermaal de rotordiameter te respecteren tussen
twee windturbines. Het is daarom aanbevolen om nieuwe KMWT op minstens de aangegeven
minimumafstand te plaatsen van bestaande windturbines.
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4
METHODOLOGIE POTENTIEKAARTEN VRIJSTAANDE KLEINE EN MIDDELGROTE
WINDTURBINES IN VLAANDEREN
4.1

Inleiding

Eén van de doelstellingen binnen de potentieelstudie is het bepalen van het ruimtelijk en energetisch
potentieel van KMWT in Vlaanderen op snelle en eenvoudige wijze. Voor vrijstaande KMWT gebeurt dit op
basis van potentiekaarten. Deze potentiekaarten moeten het mogelijk maken om een eerste indicatie te
geven over de ruimtelijke haalbaarheid en energetische potentie van een KMWT op een specifieke
projectlocatie in Vlaanderen voor verschillende types van windturbines. Als basis voor deze potentiekaarten
is een GIS-model voor Vlaanderen opgesteld om de haalbaarheid van vrijstaande KMWT te evalueren. Voor
dakgebonden KMWT zijn er specifieke richtlijnen opgenomen in Hoofdstuk 6.
Eerst worden de randvoorwaarden geschetst op basis waarvan het GIS-model is opgesteld. Daarna wordt de
methodologie beschreven achter de opbouw van het model, met een detailoverzicht van alle beschouwde
datalagen en gerelateerd verwerkingsprocedé om het ruimtelijk en energetisch potentieel te bepalen. Dit
wordt voor de ruimtelijke potentie en energetische potentie afzonderlijk toegelicht, in enerzijds paragraaf 4.3
(‘Methodologie ruimtelijk potentieel vrijstaande KMWT’) en anderzijds paragraaf 4.4. (‘Methodologie
energetisch potentieel KMWT’).
In deze fase van de studie zijn de potentiekaarten opgeleverd als statische kaarten en bestanden in GIS en
PDF. In een volgende fase kunnen de potentiekaarten in een online webtool worden ontsloten om de
toegankelijkheid en het gebruiksgemak van de kaarten te vergroten.

4.2

Basisopbouw potentiekaarten vrijstaande KMWT

Voor het opstellen van de potentiekaarten, is er een GIS-model opgesteld om de ruimtelijke en energetische
potentie van KMWT in Vlaanderen te beoordelen. Als basis voor dit model dienen verschillende GIS-lagen,
evenals basisturbineparameters.

4.2.1

Beschouwde GIS-data

Het GIS-model voor de evaluatie van de potentie van vrijstaande KMWT in Vlaanderen is opgebouwd op
basis van publiek beschikbare GIS-datalagen. Deze datalagen zijn bekomen via AGIV1, opgevraagd bij
specifieke instanties, zoals het Nationaal Geografisch Instituut (NGI), of online gedownload en verder
verwerkt.

1

Geopunt is een platform, beheerd door Informatie Vlaanderen, dat geografische informatie beschikbaar maakt voor
overheidsinstanties, bedrijven, organisaties en particulieren.
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De achtergrondlagen van het model zijn het GRB (grootschalig referentiebestand) en het gewestplan. De
perceelsgrenzen en verschillende objecten (woningen, wegen, kanalen enzovoort) worden bepaald via het
GRB. Het Gewestplan is de koppeling met de ruimtelijke invulling van het gebied, die onder meer van belang
is voor de analyse van de hindereffecten. Overige categorieën van datalagen zijn:
- natuur, habitat en biologie: vogelrichtlijngebieden, habitatrichtlijngebieden enzovoort;
- archeologie;
- cultuurhistorische gebieden: erfgoedobjecten, UNESCO, enzovoort;
- luchtvaartadvieskaart Vlaanderen;
- reeds bestaande windturbines;
- winddata.
Een aantal objecten, die ook impact kunnen hebben op de haalbaarheid van KMWT, vallen buiten de scope
van deze potentieelstudie:
- hoogspanningslijnen;
- ondergrondse Seveso-installaties;
- lokale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) of Bijzonder Plan van Aanleg (BPA);
- overstromingsgebieden;
- Risico-atlas vogels en vleermuizen;
- buurtwegen.
Een detail van alle datalagen die onderdeel vormen van het GIS-model voor de ruimtelijke analyse, kan
teruggevonden worden in tabel 4.2 (Paragraaf 4.3 ‘Methodologie ruimtelijke potentieel vrijstaande KMWT’).
Een detail van alle datalagen die onderdeel vormen van de energetische analyse, is weergegeven in
Paragraaf 4.5 ‘Methodologie energetisch potentieel vrijstaande KMWT’.

4.2.2

Turbineparameters

Zoals beschreven in Hoofdstuk 2, bestaan er verschillende types van KMWT met verschillende dimensies. De
effecten van een windturbine op haar omgeving, zoals bijvoorbeeld slagschaduw, zijn direct en indirect
gerelateerd aan de afmetingen van de windturbine, die gekarakteriseerd kunnen worden op basis van drie
parameters (zie afbeelding 4.1):
- ashoogte;
- rotordiameter;
- tiphoogte (is gelijk aan de som van de ashoogte en de halve rotordiameter).

Afbeelding 4.1 Illustratie van de invoerparameters (bron: gemeente Apeldoorn)
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Het GIS-model is opgebouwd als functie van de drie turbine parameters (ashoogte, rotordiameter en
tiphoogte) aangevuld met drie algemene parameters, namelijk:
- afstand tot bestaande windturbines;
- afstanden ten opzichte van woongebied met betrekking tot geluid;
- afstand ten opzichte van woongebieden met betrekking tot slagschaduw.
Deze afstanden kunnen eveneens per turbinetype worden gewijzigd. Door het GIS-model volledig op te
stellen in functie van de invoerparameters, is het mogelijk potentiekaarten op te stellen voor verschillende
types van KMWT.

4.2.3

Resolutie GIS-model

De achtergrondkaart van het GIS-model is het GRB (grootschalig referentiebestand) of basiskaart
Vlaanderen. Het GRB heeft een detailniveau tot op perceelsniveau. Dit maakt het mogelijk binnen het
GIS-model tot op perceelsniveau een uitspraak te kunnen doen over de potentie van KMWT. Afbeelding 4.2
geeft een illustratie van het GRB voor enkele percelen in Koolskamp.

Afbeelding 4.2 Illustratie van het GRB in Koolskamp (Bron: Geopunt)

4.3

Methodologie ruimtelijk potentieel vrijstaande KMWT

4.3.1

Categorisatie ruimtelijk potentieel

Doel van het GIS-model is op basis van de locatie en de grootte van de windturbine, een eerste uitspraak te
doen over het potentieel van een kleine of middelgrote windturbine op die locatie. Belangrijke bemerking
hierbij is dat het doel van het model erin bestaat om reeds in de beginfase van het project mogelijke
aandachtspunten te identificeren die belangrijke invloed kunnen hebben op de haalbaarheid van het project,
zoals bijvoorbeeld de nabijheid van natuurgebied. In een tweede fase dient de haalbaarheid van KMWT altijd
meer in detail en projectspecifiek bestudeerd te worden.
Er worden vier categorieën gehanteerd om het potentieel van KMWT weer te geven op basis van ruimtelijke
criteria en restricties:
1 categorie 1: zeer geschikt gebied. Er zijn geen ruimtelijke restricties geïdentificeerd. De locatie heeft
potentieel. Voor deze locatie is een meer gedetailleerde haalbaarheidsstudie zeker interessant;
2 categorie 2: geschikt gebied, mits (beperkte) mitigerende maatregelen. Er zijn een beperkt aantal
ruimtelijke restricties geïdentificeerd, die mogelijks gemitigeerd dienen te worden. Het uitvoeren van een
meer gedetailleerde haalbaarheidsstudie is zeker aangewezen;
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3

4

categorie 3: minder geschikt gebied. Er zijn enkele ruimtelijke restricties geïdentificeerd die invloed
kunnen hebben op de haalbaarheid van het project of die mitigerende maatregelen vereisen. Bijkomend
aanvullend onderzoek naar deze restricties is voor deze locaties absoluut aangewezen;
categorie 4: niet geschikt. Er zijn ruimtelijke restricties geïdentificeerd die de haalbaarheid van KMWT op
die locatie hypothekeren. De locatie heeft geen potentieel voor KMWT.

Voor elke ruimtelijke restrictie kan een evaluatie gemaakt worden. In de analyse worden elke restrictie
gekoppeld aan de vier bovengenoemde categorieën. De finale categorie van een locatie is dan de hoogste
categorie die aan een locatie toegekend kan worden (worstcase). Bijvoorbeeld: een locatie is Categorie 2 op
basis van slagschaduw en Categorie 4 op basis van natuurrichtlijnen. De finale categorie van de locatie is dan
Categorie 4. De koppeling tussen ruimtelijk criterium, restrictie en toegekende categorie wordt toegelicht in
paragraaf 4.3.2 ‘Beschouwde ruimtelijke criteria en restricties’.
In het GIS-model is er een kleurcode gekoppeld aan elke categorie. Deze kleurcodes zijn weergeven in
tabel 4.1. Zo kan voor een locatie het eindoordeel voor de ruimtelijke potentie op visuele wijze
geconsulteerd worden.

Tabel 4.1 Overzicht van de gehanteerde kleurcodes per categorie voor het ruimtelijk potentieel
Categorie

Kleur

Ruimtelijk potentieel

1

donkergroen

zeer geschikt

2

licht groen

geschikt

3

geel

minder geschikt

4

grijs

niet geschikt

Afbeelding 4.3 illustreert de weergave van verschillende categorieën in het model. De groene gebieden
(donker- en lichtgroen) zijn de gebieden van categorie 1 en 2, waar dus het meeste potentie is voor KMWT.
De gele locaties zijn ingedeeld als categorie 3 en hebben dus minder potentieel. De grijze locaties zijn
ingedeeld als categorie 4 en hebben geen potentieel voor KMWT.

Afbeelding 4.3 Illustratie weergave categorieën in GIS-model met betrekking tot ruimtelijk potentieel
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4.3.2

Beschouwde ruimtelijke criteria en restricties

Om een eindcategorie te koppelen aan een locatie, wordt voor elke locatie een evaluatie gemaakt van
verschillende ruimtelijke criteria op basis van de ingegeven turbineparameters (tiphoogte, rotordiameter en
ashoogte). Hierbij worden volgende ruimtelijke restricties beschouwd:
- veiligheid nabij woongebieden;
- natuurrichtlijnen;
- archeologie;
- cultuur-historisch erfgoed;
- transportinfrastructuur;
- veiligheid en Seveso;
- geluid;
- slagschaduw;
- bestaande windturbines;
- hoogterichtlijnen voor windturbines in kader van luchtvaart, defensie en radars.
Aan elke ruimtelijke restrictie zijn specifieke GIS-datalagen en een specifieke rekenwijze gekoppeld om de
categorisatie te berekenen. De koppeling tussen ruimtelijke restrictie, datalagen en berekeningswijze voor de
categorisatie is weergegeven in tabel 4.2.
Een meer gedetailleerde toelichting bij elke ruimtelijke restrictie, met bijbehorende aannames en
verantwoording voor de rekenwijze, is toegevoegd als bijlage IV aan dit rapport.
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Tabel 4.2 Detailoverzicht van de datalagen en hun verwerking in het GIS-model

Ruimtelijke restrictie

Objecten

Datalaag

Resolutie

Toetscriterium

Categorie

Woongebied Veiligheid

Woongebied op basis van gewestplan

Geopunt - Gewestplan

1:10000

-

locatie in woongebied of op <halve rotordiameter van
woongebied;
locatie bevindt zich op < 2 maal de tiphoogte van
woongebied

categorie 4

locatie is Natura 2000 of bevindt zich op afstand <
halve rotordiameter van Natura 2000;
locatie op < 200 m van Natura 2000

categorie 4

locatie is Vogelrichtlijngebied of bevindt zich op afstand
< halve rotordiameter van Vogelrichtlijngebied;
locatie op < 200 m van Vogelrichtlijngebied

categorie 4
categorie 3

locatie is Habitatrichtlijngebied of bevindt zich op
afstand < halve rotordiameter van Natura 2000;
locatie op < 200 m van Habitatrichtlijngebied

categorie 4

locatie is erkend natuurreservaat of bevindt zich op
afstand < halve rotordiameter van erkend
natuurreservaat;
Locatie op < 200 m van erkend natuurreservaat

categorie 4

locatie is Vlaams natuurreservaat of bevindt zich op
afstand < halve rotordiameter van Vlaams
natuurreservaat;
locatie op < 200 m van Vlaams natuurreservaat

categorie 4

locatie is Duingebied of bevindt zich op afstand < halve
rotordiameter van Duingebied;
locatie op < 200 m van Duingebied

categorie 4

locatie is VEN/IVON-gebied of bevindt zich op afstand
< halve rotordiameter van VEN/IVON-gebied;
locatie op < 200 m van VEN/IVON-gebied

categorie 4

locatie is park/natuurgebied of bevindt zich op afstand
< halve rotordiameter van park/natuurgebied;
locatie op < 200 m van park/natuurgebied

categorie 4

Natura 2000

Geopunt - Beheersgebieden Natura 2000

1:5000

-

Vogelrichtlijngebied

Geopunt - Vogelrichtlijngebieden

1:50000

-

Habitatrichtlijngebied

Geopunt - Habitatrichtlijngebieden

1:10000

-

Erkend natuurreservaat

Natuurrichtlijnen

Geopunt - Erkende natuurreservaten

1:10000

-

Vlaams natuurreservaat

Geopunt - Vlaamse Natuurreservaten

1:10000

-

Duingebied

Geopunt - Gebieden duinendecreet

1:10000

-

VEN- en IVON-gebied

Geopunt - Gebieden van het VEN en IVON

1:25000

-

Parken en natuurgebieden op basis van
gewestplan

Geopunt - Gewestplan

1:10000

-

Archeologie

Cultureel-historisch erfgoed
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categorie 3

categorie 3

categorie 3

categorie 3

categorie 3

categorie 3

categorie 3

categorie 3

Beschermde archeologische sites

Geopunt - Beschermde archeologische sites

1:1000

locatie is archeologische site of bevindt zich op afstand <
halve rotordiameter van archeologische site?

categorie 4

Beschermde cultuurhistorische landschappen

Geopunt - Beschermde cultuurhistorische
landschappen

1:1000

locatie bevindt zich < halve rotordiameter van beschermd
cultuurhistorisch landschap

categorie 3

Beschermde monumenten

Geopunt - Beschermde monumenten

1:1000

locatie bevindt zich < halve rotordiameter van beschermd
monument

categorie 3

Beschermde stads- en dorpszichten

Geopunt - Beschermde stads- en dorpszichten

1:1000

locatie bevindt zich < halve rotordiameter van beschermd
stads- of dorpszicht

categorie 3

Erfgoedobjecten

Geopunt - Erfgoedobjecten

1:10000

locatie bevindt zich < halve rotordiameter van erfgoedobject

categorie 3

UNESCO-werelderfgoed buffers

Geopunt - UNESCO-werelderfgoed - buffers

1:1000

locatie bevindt zich < halve rotordiameter van UNESCOwerelderfgoed

categorie 4

UNESCO-werelderfgoed kernen

Geopunt - UNESCO-werelderfgoed - kernen

1:1000

locatie bevindt zich < halve rotordiameter van UNESCOwerelderfgoed kern

categorie 4

Inventaris bouwkundig erfgoed

Geopunt - Inventaris bouwkundig erfgoed

1:1000

locatie bevindt zich < halve rotordiameter van een object
opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed

categorie 3

Overgangszone Beschermd Onroerend Erfgoed

Geopunt - Overgangszones bij beschermd
onroerend erfgoed

1:1000

locatie bevindt zich < halve rotordiameter van een
overgangszone voor Beschermd Onroerend Erfgoed

categorie 3
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Ruimtelijke restrictie

Objecten

Datalaag

Resolutie

Toetscriterium

Categorie

puntrelicten

Geopunt - Puntrelicten

1:10000

locatie bevindt zich < halve rotordiameter van puntrelict

categorie 3

ankerplaatsen

Geopunt - Ankerplaatsen

1:10000

locatie bevindt zich < halve rotordiameter van een
ankerplaats

categorie 3

lijnrelicten

Geopunt - Lijnrelicten

1:10000

locatie bevindt zich < halve rotordiameter van een lijnrelict

categorie 3

wegen en snelwegen

Geopunt - GRB

perceelsniveau

locatie bevindt zich op < halve rotordiameter van een weg
of snelweg

categorie 4

spoorwegen

Geopunt - GRB

perceelsniveau

locatie bevindt zich op < halve rotordiameter van een
spoorweg

categorie 4

kanalen en bevaarbare waterwegen

Geopunt - GRB

perceelsniveau

locatie bevindt zich op < halve rotordiameter van een kanaal
of bevaarbare waterweg

categorie 4

Seveso

Seveso-installaties en -bedrijven

Geopunt - Terreinen van Seveso-inrichtingen in
Vlaanderen

1:5000

locatie bevindt zich op < 2 maal de tiphoogte van Sevesoinrichting

categorie 3

Geluid

woongebieden

Geopunt - Gewestplan

1:10000

-

locatie bevindt zich op <
·
50 m van woongebied (kleine windturbine,
ashoogte 15 m);
·
75 m van woongebied (middelgrote windturbine
van circa 100 kW);
·
100 m van woongebied (middelgrote windturbine
van circa 300 kW);
locatie bevindt zich op <
·
100 m van woongebied (kleine windturbine,
ashoogte 15 m);
·
150 m van woongebied (middelgrote windturbine
van circa 100 kW);
·
200 m van woongebied (middelgrote windturbine
van circa 300 kW)

categorie 3

locatie bevindt zich < 1,5 maal de tiphoogte van een
slagschaduwgevoelig object;
locatie bevindt zich < 2,5 maal de tiphoogte van een
slagschaduwgevoelig object;
locatie betreft industriegebied/openbare
nutsvoorziening (gewestplan) en is ingedeeld als
Categorie 3, enkel en alleen omwille van slagschaduw
op bedrijventerrein/site openbare nutsvoorziening

categorie 3

Transportinfrastructuur

-

Slagschaduw

Slagschaduwgevoelige objecten

Geopunt - GRB

perceelsniveau

-

categorie 2

categorie 2
categorie 2

Bestaande windturbines

bestaande windturbines

Geopunt - Stedenbouwkundig aangevraagde
windturbines

1:10000

locatie bevindt zich op < 500 m van bestaande windturbine

categorie 4

Hoogtebeperkingen luchthavens, defensie en
radars

gebieden nabij luchthavens, radars en militaire
instellingen

NGI/Geopunt - Luchtvaartadvieskaart
Vlaanderen

5m

-

categorie 4
categorie 3

-
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hoogtebeperking op locatie = 0 m;
hoogtebeperking op locatie < 25 m en tiphoogte >
hoogtebeperking;
hoogtebeperking op locatie < 25 m en tiphoogte <
hoogtebeperking;
hoogtebeperking op locatie ≥ 25 m

categorie 1
categorie 1

4.4

Methodologie energetische potentieel vrijstaande KMWT

Naast de ruimtelijke restricties dient men bij de realisatie van KMWT ook rekening te houden met het lokale
windklimaat. Deze heeft een belangrijke invloed op de energetische opbrengst van de windturbine, naast de
technologiekeuze. De gemiddelde windsnelheid op een bepaalde locatie geeft al een eerste indicatie over
het lokale windklimaat en het energetisch potentieel van KMWT op de locatie. Dit lokaal windklimaat kan
dan tijdens een meer uitgebreide haalbaarheidsstudie verfijnd worden door lokale obstakels (zoals
gebouwen en bomen), die impact hebben op het lokale windklimaat, mee in rekening te brengen of door
het uitvoeren van windmetingen.
Eerst wordt een overzicht gegeven van de bronnen die zijn geraadpleegd in het kader van de
potentieelstudie. Daarna wordt beschreven hoe deze bronnen zijn geïntegreerd in het GIS-model en hoe de
resultaten worden geïnterpreteerd binnen de studie.

4.4.1

Gemiddeld windklimaat in Vlaanderen

De actueel beschikbare KMWT hebben een ashoogte van enkele meters tot circa 55 m. Daarom dient men
kennis te hebben over het gemiddeld lokaal windklimaat in Vlaanderen op verschillende hoogtes. In het
kader van de potentieelstudie zijn er twee bronnen geconsulteerd:
- Windkaarten Vlaanderen;
- Global Wind Atlas.
Windkaarten Vlaanderen
In het kader van het project Windkracht 13, naar het potentieel naar KMWT in Vlaanderen [8], uitgevoerd
door een consortium van Universiteit Gent, Power-Link en Volta en met financiële ondersteuning van VLAIO,
zijn windkaarten opgemaakt met de gemiddelde windsnelheid in Vlaanderen voor vijf hoogtes:
- 10 m;
- 15 m;
- 20 m;
- 30 m;
- 40 m.
Deze windkaarten zijn opgemaakt op basis van meetgegevens op een hoogte van 10 m, gegevens over het
ruwheid van het landschap en interpolatiemethoden. De resolutie van de kaarten is 250 m bij 250 m. De
windkaart op een hoogte van 20 m is hieronder ter illustratie toegevoegd.
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Afbeelding 4.4 Windkaart Vlaanderen op een hoogte van 20 m (bron: Windkracht 13)

Global Wind Atlas
Global Wind Atlas is een publieke webapplicatie die werd ontwikkeld ter ondersteuning van
windenergieprojecten. De webapplicatie is ontwikkeld door een consortium van Technical University of
Denmark (DTU Wind Energy) en de World Bank Group (combinatie van World Bank en IFC). Via Global Wind
Atlas is het mogelijk om voor een specifieke locatie de lokale windkarakteristieken te consulteren voor een
hoogte van 50 m, 100 m en 200 m. Voor KMWT is de hoogte van 50 m relevant. Afbeelding 4.5 toont de
windkaart voor België op een hoogte van 50 m volgens Global Wind Atlas.
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Afbeelding 4.5 Windkaart België voor een hoogte van 50 m (Bron: Global Wind Atlas)

4.4.2

Energetische potentie KMWT Vlaanderen

Definiëring windklasses
De energetische opbrengst van KMWT wordt naast het windklimaat ook bepaald door de gekozen
technologie en de daaraan gekoppelde power curve. Daarnaast dienen ook lokale obstakels mee in acht
genomen te worden, die het lokale windklimaat kunnen beïnvloeden. De energetische opbrengst van KMWT
is één van de factoren die invloed hebben op de businesscase en geeft bijgevolg een indicatie van het
technisch en economisch potentieel.
In deze studie zijn de lokale gemiddelde windsnelheden opgedeeld in vier windklasses. De grenswaardes
tussen de verschillende windklasses zijn bepaald op basis van de powercurves van actueel beschikbare
KMWT en expert judgement met betrekking tot de gemiddelde windwaardes die in Vlaanderen nodig zijn
om met de huidige technologie een aanvaardbare businesscase mogelijk te maken.

Tabel 4.3 Overzicht windklasses
Windklasse

Windsnelheden [m/s]

Toelichting

A

> 5,3

zeer goed windklimaat

B

4,8 < x < 5,3

goed windklimaat

C

4,5 < x < 4,8

matig windklimaat

D

< 4,5

zwak windklimaat
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Projecten gesitueerd in gebieden met windklasse A of B zullen in principe aanleiding geven tot een hogere
energetische opbrengst en dus interessantere businesscase dan projecten in gebieden met Windklasse C of
D. Echter dient dit in een later stadium meer specifiek bepaald te worden. Bij realisatie van projecten in
windklasse C of D dient men rekening te houden met een mogelijk zwakkere businesscase (langere
terugverdientijd) of dient men specifiek te kiezen voor een type windturbine dat ontwikkeld is om te werken
bij lagere windsnelheden (categorie IIIa of IV op basis van de IEC-norm 614001).
Integratie winddata in GIS-model
Zoals eerder aangegeven zijn er twee bronnen met betrekking tot het windklimaat in Vlaanderen
geconsulteerd binnen deze studie, namelijk Windkaarten Vlaanderen en Global Wind Atlas. Beide bronnen
zijn geïntegreerd weergegeven in de resultaten zoals beschreven in het vorige hoofdstuk.
Windkaarten Vlaanderen
De windkaarten Vlaanderen zijn enkel publiek beschikbaar als pdf-kaartmateriaal en niet als GIS-data.
Daarom is er voor deze studie geopteerd deze kaarten zelf te digitaliseren.
Voor gebruik in analyses wordt geadviseerd de daadwerkelijke gegevens op te vragen. Huidige gegevens
dienen uitsluitend ter indicatie gebruikt te worden op landelijk of provinciaal niveau.
Global Wind Atlas
De winddata uit Global Wind Atlas zijn vrij beschikbaar als GIS-data. Deze data zijn als volgt verwerkt:
1 omzetting van de windsnelheid per locatie naar een windklasse per locatie, op basis van de
gedefinieerde indeling;
2 integratie van de bewerkte data in GIS-resultaten.
Koppeling ashoogte en windklasse
Zoals aangegeven in het vorige hoofdstuk, is de ashoogte van de windturbine één van de inputparameters
voor het model. Deze ashoogte bepaalt eveneens op welke hoogte de winddata dienen geconsulteerd te
worden. Er zijn vier hoogtes geïmplementeerd in het GIS-model:
- 15 m;
- 30 m;
- 40 m;
- 50 m.
Op dit moment dient de gebruiker zelf te bepalen welke hoogte relevant is voor zijn project. De gebruiker
kan de desbetreffende GIS-laag consulteren en verifiëren in welke indicatieve windklasse de locatie zich
bevindt. Dit is geïllustreerd op afbeelding 4.6. De desbetreffende locatie is ingedeeld als windklasse B voor
een hoogte van 40 m. Wanneer men het GIS-model zou ontwikkelen tot een online webtool, zou de
koppeling tussen ashoogte en winddata geautomatiseerd kunnen worden.

1

De internationale norm IEC 61400 definieert de eisen waaraan het ontwerp van windturbines, zowel grote als KMWT dienen te
voldoen. Ze definiëren eveneens de verschillende windcategorieën waarvoor windturbines ontworpen kunnen worden.
Vlaanderen kan gemiddeld gezien ingedeeld worden in categorie IIIa.
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Afbeelding 4.6 Weergave windklasse in GIS-model
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5
POTENTIEKAARTEN VRIJSTAANDE KMWT IN VLAANDEREN
5.1

Inleiding

Het vorige hoofdstuk geeft de methodiek weer achter het GIS-model ter evaluatie van het potentieel van
vrijstaande KMWT in Vlaanderen. In dit hoofdstuk worden de resultaten en bijbehorende potentiekaarten
besproken voor enkele typevoorbeelden van KMWT, zowel in het GIS-model als op de PDF-kaarten. Eerst
wordt beschreven welke types van KMWT er zijn gesimuleerd in het model, waarna de resultaten per type
besproken worden in het GIS-model en op de PDF-kaarten.

5.2

Selectie windturbinetypes voor simulatie

Binnen het aanbod van commercieel beschikbare vrijstaande KMWT, bestaat een brede variatie aan types en
groottes. Daarom is er voor de potentieelstudie geopteerd om drie verschillende referentietypes van
windturbines te simuleren, om zo een algemeen beeld te schetsen van het potentieel voor KMWT in
Vlaanderen.
Voor de potentieelstudie zijn er drie verschillende referentietypes van KMWT gesimuleerd, waarbij er een
directe relatie is met de beschikbare markttypes, zoals beschreven in hoofdstuk 2 (‘Marktoverzicht kleine en
middelgrote windturbines’).

Tabel 5.1 Beschouwde categorieën en referentietypes van KMWT met bijbehorende afmetingen
Categorie

Vermogensklasse
[m]

Ashoogte
[m]

Rotordiameter
[m]

Referentietype

kleine WT

5-10

tot 15

2-12

middelgrote WT-klein

10-100

15-40

12-25

100 kW met ashoogte 40 m en
rotordiameter 25 m

middelgrote WT-groot

100-300

40-55

25-36

300 kW met ashoogte 55 m en
rotordiameter 36 m

10kW met ashoogte 15 m en
rotordiameter 12 m

De afmetingen van elk referentietype zijn gebaseerd op de gemiddelde afmetingen van de commercieel
beschikbare modellen binnen het beschouwde marktsegment.
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5.3

Potentiekaarten vrijstaande KMWT in GIS

Het GIS-model laat toe om de ruimtelijke en energetische potentie van KMWT te evalueren op een
specifieke locatie. De juridische of ruimtelijke potentie wordt uitgedrukt door een categorie van 1 tot en met
4 met een daaraan gekoppelde kleurcode (zie paragraaf 4.3.1 ‘Categorisatie ruimtelijk potentieel’). De
energetische potentie wordt uitgedrukt door de windklasse, van A tot en met D (zie paragraaf 4.4.2
Energetische potentie KMWT Vlaanderen).
De potentiekaarten in GIS kunnen geraadpleegd worden met behulp van een GIS-viewer, zoals bijvoorbeeld
ArcGIS. De verschillende functionaliteiten van het GIS-model worden hieronder beschreven.

5.3.1

Raadplegen van het ruimtelijk potentieel

Per beschouwd type turbine is er één potentiekaart gegenereerd, waarin alle resultaten voor het specifieke
type turbine zijn gebundeld.
Weergave categorie en globaal resultaat
Op afbeelding 5.1 is het startscherm van de potentiekaart voor een turbine van 100 kW weergegeven voor
de regio West-Vlaanderen. Als achtergrondkaart wordt het GRB weergegeven. De kleurcode geeft de finale
categorie van de locatie aan, zoals toegelicht in tabel 4.1.

Afbeelding 5.1 Weergave startscherm potentiekaart in GIS

Door middel van het keuzemenu links in de GIS-viewer (kolom Layers) is het mogelijk om andere resultaten
weer te geven zoals windklasse, provincie en achtergrondkaarten. Afbeelding 5.2 geeft de resultaten voor
hetzelfde type turbine weer voor de provincie Antwerpen.
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Afbeelding 5.2 Ruimtelijk potentieel windturbine van 100 kW in provincie Antwerpen

Door in te zoomen op de resultaten, kan men de ruimtelijke potentie tot op siteniveau nagaan. Dit is
geïllustreerd op afbeelding 5.3 voor de regio Zuid-Roeselare en afbeelding 5.4 voor Moorslede. In de
potentiekaart kan men resultaten raadplegen tot op perceelniveau.

Afbeelding 5.3 Ruimtelijk potentieel windturbine van 100 kW voor regio Zuid-Roeselare
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Afbeelding 5.4 Ruimtelijk potentieel windturbine van 100 kW voor Moorslede

Detailinformatie per locatie
In de GIS-potentiekaarten is het mogelijk detailinformatie op te vragen voor een specifieke locatie. Dit kan
door de Identifier-functie (zie zwarte cirkel op afbeelding 5.5) te selecteren in de potentiekaart en te klikken
op de locatie op de potentiekaart. In de Identifier dient men de provincie waar de locatie gelegen is, te
selecteren (zie blauwe cirkel op afbeelding 5.5).
In afbeelding 5.5 is bijvoorbeeld de informatie voor de rood omcirkelde locatie weergegeven. Dit betreft een
locatie ingedeeld als categorie 4 (grijze kleur), wat betekent dat er volgens de evaluatiemethodiek in het
model, geen potentieel is voor een middelgrote windturbine van 100 kW. Op basis van de gedetailleerde
informatie, betreft dit een deze locatie gelegen in park- of natuurgebied.
Met het oog op projectevaluatie en realisatie, is de informatie met de betrekking de finale categorie van een
locatie bijzonder nuttig. Dit geeft aan over welke aspecten bijkomend onderzoek aanbevolen is of aan welke
aspecten men extra aandacht dient te besteden bij vergunning en realisatie van een kleine of middelgrote
windturbine.

34 | 54

Witteveen+Bos | 114138/voee/015 | Definitief 02

Afbeelding 5.5 Gedetailleerde informatie over berekening categorisatie specifieke locatie met behulp van Identifier-functie

Dezelfde informatie kan men ook opvragen voor de locatie ten zuidoosten van het park. Deze locatie is
ingedeeld als Categorie 3 (gele kleur), wat betekent dat er enkele ruimtelijke restricties zijn geïdentificeerd
die verder onderzocht dienen te worden indien men op deze locatie een KMWT wenst te realiseren. Dit is
weergegeven op afbeelding 5.6. In totaal zijn er drie restricties geïdentificeerd voor deze locatie:
- slagschaduw ten opzichte van slagschaduwgevoelige objecten ➔ categorie 2;1
- slagschaduw ten opzichte van slagschaduwgevoelige objecten ➔ categorie 3;2
- locatie ligt in nabijheid van een park of natuurgebied ➔ categorie 3.
Omdat er twee restricties zijn geïdentificeerd als categorie 3, betekent dit ook het eindresultaat voor de
locatie. In een gedetailleerde haalbaarheidsscreening voor een kleine of middelgrote windturbine op deze
locatie, dient voldoende aandacht te worden besteed aan een slagschaduwanalyse en een analyse van de
potentiële impact van de windturbine op de lokale fauna en flora.

1

Dit betekent dat er zich slagschaduwgevoelige objecten bevinden op een afstand van minder dan 2,5 maal de tiphoogte van de
turbine.

2

Dit betekent dat er zich slagschaduwgevoelige objecten bevinden op een afstand van minder dan 1,5 maal de tiphoogte van de
turbine.
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Afbeelding 5.6 Gedetailleerde informatie over berekening categorisatie voor locatie ten zuidoosten van het park/natuurgebied

Voor een locatie die ingedeeld wordt als categorie 1, zullen er logischerwijs geen restricties worden
weergegeven in de Identifier, zoals geïllustreerd op afbeelding 5.7.

Afbeelding 5.7 Gedetailleerde info over berekening categorisatie voor omcirkelde locatie
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5.3.2

Raadplegen van het energetisch potentieel

Globaal resultaat
Naast het ruimtelijk potentieel, geven de potentiekaarten ook het energetisch potentieel van een locatie
weer. Zoals toegelicht in tabel 4.3 worden windklasse A (zeer goed) tot en met D (zwak) op basis van de
gemiddelde windsnelheid gedefinieerd. De potentiekaarten laten toe om de windklasses voor verschillende
ashoogtes met name 15 m, 30 m, 40 m en 50 m te consulteren, door deze aan te vinken in het keuzemenu in
de linker kolom van de GIS-viewer. Op afbeelding 5.8 is het energetisch potentieel weergegeven op een
ashoogte van 40 m. Op afbeelding 5.9 is het energetisch potentieel weergegeven voor een ashoogte van
50 m. Een donkere kleur wijst op een hoge windklasse en een lichte kleur op een lage windklasse. Het is
eveneens mogelijk om deze resultaten tot op perceelniveau te raadplegen.

Afbeelding 5.8 Energetisch potentieel op een ashoogte van 40 m
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Afbeelding 5.9 Energetisch potentieel voor een ashoogte van 50 m

Detailinformatie per locatie
Net zoals voor het ruimtelijk potentieel, is het ook mogelijk voor een specifieke locatie detailinformatie op te
vragen met betrekking tot het energetisch potentieel en de windklasse door gebruik te maken van de
Identifier-functie. Hierbij dient men dan de windklasse te selecteren, zoals weergegeven met een blauwe
cirkel op afbeelding 5.10. Dit kan ook wanneer de resultaten met betrekking tot de ruimtelijke potentie zijn
gevisualiseerd. Zo kunnen op eenvoudige wijze de ruimtelijke en energetische potentie van een locatie
samen geconsulteerd worden, wat een eerste indicatie geeft over het globaal potentieel van een kleine of
middelgrote windturbine.
Afbeelding 5.10 illustreert dit voor de rood omcirkelde locatie, voor een windturbine van 100 kW. Deze
locatie heeft als windklasse A voor een ashoogte van 40 m, wat betekent dat het windklimaat wordt
beoordeeld als zeer goed (zie blauwe cirkels op afbeelding 5.10). Daarnaast heeft deze locatie een
donkergroene kleur, wat betekent dat de locatie is ingedeeld als categorie 1. Op basis van de potentieelkaart
heeft deze locatie dus zowel ruimtelijk als energetisch veel potentieel voor een middelgrote windturbine en
is het zinvol om deze locatie te weerhouden als turbinelocatie.
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Afbeelding 5.10 Gedetailleerde informatie energetisch potentieel van een specifieke locatie

5.4

Potentiekaarten vrijstaande KMWT in pdf

Naast de potentiekaarten in GIS-formaat, zijn er ook potentiekaarten opgemaakt in pdf-formaat voor de drie
beschouwde turbinetypes met betrekking tot het ruimtelijk potentieel. Deze zijn opgemaakt per provincie,
wat resulteert in vijf potentiekaarten per beschouwd turbinetype. Deze potentiekaarten zijn toegevoegd als
bijlage aan dit rapport:
- bijlage I: potentiekaarten ruimtelijk potentieel turbine van 10 kW;
- bijlage II: potentiekaarten ruimtelijk potentieel turbine van 100 kW;
- bijlage III: potentiekaarten ruimtelijk potentieel turbine van 300 kW.
De potentiekaarten op provinciaal niveau geven een globaal beeld van de ruimtelijke inpasbaarheid van
KMWT in Vlaanderen. Deze tonen aan dat er in Vlaanderen nog heel wat locaties geschikt zijn voor KMWT,
zowel voor kleine turbines (10 kW) als voor middelgrote turbines van 100 kW en 300 kW. Hierbij dient
opgemerkt te worden dat een aantal van de aangegeven locaties ook in aanmerking zou kunnen komen
voor grote windturbines, die op basis van het principe van energetische maximalisatie de voorkeur genieten.
Met betrekking tot de energetische potentie zijn er geen afzonderlijke potentiekaarten in pdf-formaat
opgesteld. De reeds bestaande windkaarten Vlaanderen en de windkaart van Global Wind Atlas geven
namelijk al een globaal beeld van de energetische potentie van KMWT in Vlaanderen.
De gedetailleerde informatie per locatie, zowel met betrekking tot het ruimtelijk potentieel als het
energetisch potentieel, dient geconsulteerd te worden via de potentiekaarten in GIS.
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5.5

Gebruik van de potentiekaarten

Huidige functionaliteiten en gebruik
De potentiekaarten laten toe om, voor het gebied van heel Vlaanderen voor een specifieke locatie een
screening uit te voeren van het ruimtelijk en energetisch potentieel van KMWT en een indicatie te krijgen of
een bepaalde locatie of site als turbinelocatie kan worden weerhouden. Daarnaast is het ook mogelijk om in
de GIS-potentiekaarten meer gedetailleerde info voor een locatie op te vragen tot op site of perceelsniveau.
Er wordt aangegeven welke ruimtelijke restricties zijn geïdentificeerd en wat de windklasse voor de locatie is
voor een specifieke ashoogte.
Sites met weinig potentieel worden onmiddellijk geïdentificeerd, wat een belangrijke kosten- en
tijdsbesparing kan zijn in het screeningsproces. Voor sites met meer potentieel is het mogelijk om na te gaan
wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voor de vergunning van het project, waardoor in de verdere
projectfase de beschikbare middelen meer gericht kunnen ingezet worden om deze aandachtspunten verder
te onderzoeken.
Toekomstig gebruik en ontsluiting via online webviewer
De potentiekaarten laten openbare diensten, bedrijven en particulieren toe om op eenvoudige wijze een
eerste indicatie te krijgen over de ruimtelijke en energetische haalbaarheid van een KMWT op hun site. Of
perceel. Echter is er nu nog een aantal manuele handelingen nodig om alle informatie op te vragen:
- men dient in te zoomen op de resultaten om het ruimtelijk potentieel en de gedetailleerde info op te
vragen voor een specifieke locatie. Wanneer men meerdere percelen wenst te controleren, vergt het
enige tijd om alle info te verzamelen;
- er is nog geen automatische koppeling tussen het ruimtelijk potentieel en het energetisch potentieel op
een specifieke hoogte. De gebruiker dient zelf de ashoogte te definiëren waarvoor hij de windklasse op
de locatie wenst te kennen;
- de gebruiker dient te beschikken over software om GIS-bestanden te raadplegen wanneer men de
GIS-potentiekaarten wenst te consulteren. Gebruikers zonder deze software kunnen gebruik maken van
de potentiekaarten in pdf, maar hierbij is de gedetailleerde info achter de methodiek niet raadpleegbaar,
die wel kan opgevraagd worden in de GIS-potentiekaarten.
Om het gebruiksnut van de potentiekaarten te vergroten en beschikbaar te stellen aan een breder publiek,
kunnen potentiekaarten worden ontsloten via een online webviewer. De webtool zou zo ingericht kunnen
worden dat op basis van het adres van een locatie, het ruimtelijk potentieel direct opgevraagd en
weergegeven kan worden, inclusief gedetailleerde info achter de berekeningen. Het GIS-model is volledig
opgebouwd in functie van de dimensies (tiphoogte, ashoogte en rotordiameter) van de turbine, wat het
eveneens mogelijk maakt om voor één locatie de haalbaarheid van meerdere types te evalueren en een
koppeling te maken tussen de gewenste turbine en de energetische potentie, op basis van de ashoogte.
Door koppeling te maken met het energieverbruik en activiteiten van de gebruiker (zie Hoofdstuk 7
‘Economisch potentieel van KMWT in Vlaanderen’) kan een advies gegeven kunnen worden over het type
turbine en de financiële haalbaarheid van dergelijke turbine op deze locatie.
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6
TECHNISCH POTENTIEEL VAN KLEINE DAKGEBONDEN WINDTURBINES IN
VLAANDEREN
6.1

Inleiding

In de vorige hoofdstukken is de ruimtelijke en technische haalbaarheid van niet-dakgebonden KMWT in
Vlaanderen besproken. Dit hoofdstuk focust op de technische inpassing van dakgebonden KMWT. Deze
kunnen gerealiseerd worden op dakconstructies van appartementsgebouwen, kantoorgebouwen,
ziekenhuizen enzovoort. De beschikbare technologieën zijn toegelicht in paragraaf 2.4 ‘Types dakgebonden
KMWT’. Hoewel dakgebonden KMWT vanuit energetisch en economisch standpunt niet efficiënter zijn dan
zonnepanelen voor de decentrale productie van hernieuwbare energie, bieden dakgebonden windturbines
de mogelijkheid tot complementaire energieproductie aan zonnepanelen of zijn ze een alternatieve bron aan
energie bij beperkte beschikbaarheid aan vrije dakoppervlakte.

6.2

Technische inpassing kleine dakgebonden windturbines

Bij de realisatie van dakgebonden KMWT, dient er een aantal aandachtspunten in acht genomen te worden
bij het bepalen van onder meer een geschikte turbinelocatie:
- lokaal windklimaat;
- dakstabiliteit en de draagkracht van het dak;
- keuze van de windturbine technologie.

6.2.1

Windklimaat

De eerste vereiste voor een geslaagd project is een goed lokaal windklimaat. Dakgebonden KMWT situeren
zich in gebouwde omgeving, waar het lokale windklimaat afhankelijk is van verschillende factoren:
- hoogte van het gebouw;
- gemiddelde windsnelheid;
- dominante windrichting;
- hoogte van de omringende gebouwen en objecten;
- oriëntatie en afstand van de omliggende gebouwen en objecten ten opzichte van het dak.
Hoogte van het gebouw
Zoals op basis van de windkaarten (zie hoofdstuk 5 ‘Methodologie GIS-model energetische restricties nietdakgebonden kleine en middelgrote windturbines in Vlaanderen’) reeds is aangetoond, neemt de
gemiddelde windsnelheid toe in functie van de hoogte. Voor dakgebonden KMWT wordt er geadviseerd om
te focussen op hoge gebouwen (meer dan 10 m hoogte) om de energieopbrengst van de windturbine te
verhogen. Typevoorbeelden van dergelijke gebouwen zijn appartementsgebouwen, grote kantoorgebouwen
of industriële gebouwen.
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Gemiddelde windsnelheid
De gemiddelde windsnelheid is een eerste indicatie voor het lokale windklimaat. Dit kan bijvoorbeeld
geconsulteerd worden op basis van windkaarten (zie Hoofdstuk 5 ‘Methodologie GIS-model energetische
restricties niet-dakgebonden kleine en middelgrote windturbines in Vlaanderen’). Ook voor dakgebonden
windturbines is een gemiddelde windsnelheid van minimaal 4,7 m/s - 5,0 m/s aangewezen om een rendabel
project te kunnen realiseren.
Dominante windrichting
Bij grote en verschillende middelgrote windturbines kan de turbinekop roteren in functie van de
windrichting, zodat de wind uit variërende windrichting maximaal benut wordt. Bij dakgebonden KMWT is
dit niet altijd het geval. De turbinekop is dan gefixeerd op de turbinemast en kan niet roteren in functie van
de windrichting. Daarom is het van cruciaal belang om de dominante windrichting te kennen, zodat de
windturbine in de dominante windrichting geïnstalleerd wordt.
Indien de windrichting sterk beïnvloed wordt door andere gebouwen, kan dit gemodelleerd worden op basis
van een CFD-analyse1. Dit is echter een zware berekening, waarbij steeds de kosten van de analyse
afgewogen dienen te worden ten opzichte van de potentiële meeropbrengst.

Afbeelding 6.1 Illustratie van een CFD-analyse om het windklimaat omheen en over een gebouw te bepalen (Bron: Actiflow BV)

Hoogte van de omringende gebouwen en objecten
De hoogte van een gebouw of object heeft niet alleen impact op het windklimaat op haar eigen dak, maar
ook op het windklimaat van de nabije daken. Dit kan namelijk turbulentie creëren, wat een negatief effect
heeft op de energieopbrengst van een windturbine.
Een eenvoudige vuistregel voor dakgebonden KMWT is dat gebouw/object X impact heeft op het
windklimaat van gebouw Y als gebouw/object X hoger is dan de helft van de hoogte van gebouw Y.
Voorkeurslocaties voor dakgebonden KMWT zijn daarom gebouwen die duidelijk boven de omringende
constructies uitsteken, zodat de impact van de omringende gebouwen beperkt is.

1

Computational Fluid Dynamics-berekening: op basis van een modellering van de omgeving en een numerieke analyse, wordt
het lokale windklimaat ter hoogte van het dak gemodelleerd.
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Oriëntatie en afstand van de omliggende gebouwen en objecten ten opzichte van het dak
De oriëntatie van de omringende gebouwen/objecten ten opzichte van het dak speelt ook een rol, omdat dit
zal bepalen hoeveel impact ze uitoefenen op het lokale windklimaat:
- afstand: hoe dichter twee gebouwen bij elkaar staan, hoe groter hun potentiële impact op elkaars
windklimaat;
- oriëntatie: een gebouw dat zich bevindt in de dominante windrichting (W of ZW in Vlaanderen), heeft
een grotere impact op het lokale windklimaat.

6.2.2

Dakstabiliteit en draagkracht

Bij dakgebonden KMWT dient er een windturbine en bijhorende bevestigingsconstructie geplaatst te worden
op de reeds bestaande dakconstructie. Dit betekent een extra belasting voor de draagconstructie van het
gebouw:
- statisch: de windturbine en bevestigingsconstructie hebben een zeker gewicht die gedragen dient te
worden door de draagconstructie van het dak;
- dynamisch: de krachtenwerking van de wind op de windturbine creëert lokaal torsiekrachten op de
dakstructuur.
Bestaande gebouwen
Het is belangrijk te controleren of de draagstructuur van het dak deze krachten kan verwerken. Daarom
wordt er geadviseerd bij aanvang van een project met dakgebonden KMWT op een bestaand dak, een
stabiliteitsstudie te laten uitvoeren door een stabiliteitsdeskundige.
Nieuwbouwprojecten
Bij een nieuwbouwproject met dakgebonden KMWT is het belangrijk dit reeds mee te nemen bij het
ontwerp van het gebouw, zodat de draagconstructie hier op voorzien kan worden.
Maatregelen
Indien uit de stabiliteitsstudie zou blijken dat er onvoldoende draagsterkte is voor de realisatie van KMWT
op het dak, kunnen er eventueel maatregelen genomen worden om de draagconstructie bijkomend te
versterken. Dit dient per gebouw geëvalueerd te worden. De praktijk leert wel dat het financieel zelden
opbrengt om de draagconstructie van het dak enkel en alleen te versterken omwille van de plaatsing van
KMWT. Dit zou dan eerder meegenomen kunnen worden bij de uitvoering van een volledige dakrenovatie.

6.2.3

Technologiekeuze

Er bestaan verschillende types van dakgebonden KMWT. De uitdaging is het meest geschikte turbine voor
het project te kiezen, rekening houdend met verschillende factoren:
- energieopbrengst van de windturbine;
- investeringskosten;
- dimensies en gewicht van de turbine, in functie van de aanwezige dakopbouw en eventuele beperkingen
vanuit het vergunningverlener1;
- ruimte voor de plaatsing van een omvormer, bij aanschaf van een DC-turbine;
- netaansluiting: bij een éénfasige aansluiting is het vermogen van de windturbine beperkt tot 5 kVA;2
- hindereffecten van de windturbine op de omgeving, met focus op de geluidsemissie.

1

Het kan zijn dat de vergunningverlener bepaalde (stedenbouwkundige) beperkingen oplegt in verband met de hoogte of de
vorm van de windturbine. De vergunningverlenende instantie is meestal de gemeente voor dakgebonden KMWT. Er wordt
geadviseerd hier tijdig informatie over in te winnen.

2

Voorschrift Synergrid C10/C11: specifieke technische voorschriften voor elektriciteitsproductie-installaties die parallel werken
met het distributienet. Voor productie-installaties vanaf 3,6 kVA wordt een meerfasige aansluiting aanbevolen.
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Deze keuze wordt extra bemoeilijkt omdat veel kleine dakgebonden windturbines niet beschikken over een
gecertificeerde vermogenscurve, verwachtte energieopbrengst en/of geluidsproductie. Het is dus moeilijk te
verifiëren of de aangeleverde informatie en technische gegevens betrouwbaar is.
Omdat veel dakgebonden KMWT niet officieel gecertificeerd zijn, is ook hun betrouwbaarheid en
performantie op lange termijn moeilijker aan te tonen. Het kan daarom aangewezen zijn te kiezen voor een
leverancier die al langere tijd actief is in de sector en enkele succesvolle referentieprojecten met de
voorgestelde windturbine kan voorleggen.
Tenslotte is het ook raadzaam voor de technologiekeuze ook een eerste advies in te winnen bij de
vergunningverlenende instantie. Vanuit stedenbouwkundig opzicht kunnen namelijk beperkingen worden
opgelegd aan de afmetingen en het uitzicht van de turbine.

6.3

Besluit en stappenplan

In deze paragraaf zijn de elementen besproken die de technische haalbaarheid van kleine dakgebonden
KMWT bepalen. Dit betreffen voorwaarden op vlak van het windklimaat (eigen aan de projectlocatie),
dakstabiliteit (eigen aan typologie gebouw) en het turbinetype (eigen aan de technologie). Deze
voorwaarden dienen gecontroleerd te worden bij de realisatie van een project met dakgebonden KMWT.
Daarnaast vereisen deze turbines ook een omgevingsvergunning voorover kan worden gegaan tot realisatie,
waarbij wordt geadviseerd om dit tijdig af te stemmen met de vergunningverlenende instantie.
Naast de technische inpassing van dakgebonden KMWT is er natuurlijk ook een economisch aspect. Dit
wordt verder behandeld in het volgende hoofdstuk.
Een chronologisch overzicht van de verschillende te nemen stappen bij de realisatie van dakgebonden
KMWT is hieronder weergegeven:
1 technische screening en haalbaarheid:
· screening en analyse windklimaat;
· screening gebouw;
· berekening en analyse beschikbare draagkracht;
· keuze turbinetype;
· analyse economische haalbaarheid;
2 stedenbouwkundige vergunning;
3 bouw en realisatie van de turbine;
4 exploitatie turbine en monitoring van de energieopbrengst.
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7
ECONOMISCH POTENTIEEL VAN KMWT IN VLAANDEREN
7.1

Inleiding

In de vorige hoofdstukken is het technisch potentieel van KMWT in Vlaanderen behandeld, op basis van
juridische en energetische criteria. Daarnaast wordt ook aanbevolen bij de realisatie van KMWT ook het
economisch aspect te beoordelen. De economische aspecten van KMWT worden in dit hoofdstuk behandeld.
Eerst wordt algemeen verdiept in de parameters die de businesscase van KMWT bepalen. In het tweede luik
van dit hoofdstuk wordt de businesscase benaderd vanuit verschillende economische sectoren in
Vlaanderen.

7.2

Bepalende parameters businesscase KMWT

KMWT kunnen omwille van hun beperkt ruimtegebruik en decentrale energieproductie een economisch
interessante hernieuwbare energiebron zijn. De windturbine wordt gekoppeld aan een verbruiker, die
meestal zal instaan voor de investering in de windturbine. De vermeden stroomkosten, zoals bij
zonnepanelen, zijn de belangrijkste inkomstenstroom die de investering terugverdienen.
Er zijn twee parameters die grote invloed hebben op de businesscase van KMWT:
- eigenverbruik van de geproduceerde groene stroom (autoconsumptie);
- elektriciteitstarief;
Daarnaast zijn er nog twee aspecten die gerelateerd zijn aan de turbinekeuze, maar die wel belangrijk zijn in
kader van de businesscase:
- onderhoudskosten windturbine;
- investeringskosten windturbine.
Subsidies of steunmechanismen kunnen tot slot ook een belangrijke invloed hebben op de businesscase van
een project. Deze blijven vaak noodzakelijk voor een economisch interessant project.
Bovengenoemde parameters worden hieronder verder toegelicht.

7.2.1

Eigenverbruik van de geproduceerde groene stroom

Het eigenverbruik van de geproduceerde groene stroom (de autoconsumptie) is een zeer belangrijke
parameter in de businesscase van KMWT en is de belangrijkste bron van inkomsten. Deze stroom heeft
namelijk de waarde van het eigen elektriciteitstarief (100 - 150 EUR/MWh voor een MS-aansluiting), terwijl
stroom die op het net geïnjecteerd dient te worden, vaak slechts een verkoopwaarde heeft van
25-35 EUR/MWh1.

1

Net zoals voor grotere PV-installaties dient hiervoor een contract afgesloten te worden met een energieleverancier. Er wordt
geadviseerd hiervoor meerdere partijen te benaderen, zodat een zo hoog mogelijk injectietarief bekomen kan worden.
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Voor een hoge autoconsumptie van de geproduceerde stroom dient het verbruiksprofiel van de verbruiker
zo dicht mogelijk aan te sluiten bij het productieprofiel van de windturbine. Belangrijke indicatoren zijn:
- basislast van de verbruiker, zowel overdag als nacht;
- verbruiksprofiel van de verbruiker (continu of verbruikspieken) en de verhouding van dit verbruiksprofiel
ten opzichte van het productieprofiel van een windturbine;
- totaal elektriciteitsverbruik van de verbruiker t.o.v. de totale elektriciteitsproductie van de windturbine.
Voor een aanvaardbare businesscase wordt een minimaal autoconsumptiepercentage van 70 %-80 %
geadviseerd. Voor volgende voorbeelden van verbruikers kan een KMWT dus potentieel interessant zijn:
- verbruikers waarbij de klimatisatie van het gebouw (gedeeltelijk) elektrisch gebeurt, bijvoorbeeld door
middel van een warmtepomp;
- verbruikers met een zeer continue hoge basislast gedurende het jaar, bijvoorbeeld omwille van continue
koeling van bepaalde ruimtes of processen die 24/24 elektriciteit nodig hebben;
- verbruikers met een hoog aantal operationele uren.

7.2.2

Elektriciteitstarief

De waarde van de stroom die lokaal verbruikt wordt, wordt bepaald door het elektriciteitstarief van de
verbruiker. Dit is de tweede belangrijke parameter voor de businesscase van KMWT. Er kunnen drie groepen
van verbruikers gedefinieerd worden in functie van het tarief:
- verbruikers op laagspanning ➔ elektriciteitstarief van circa 150-300 EUR/MWh;
- verbruikers op middenspanning ➔ elektriciteitstarief van circa 100 - 150 EUR/MWh;
- verbruikers op hoogspanning of grote verbruikers op middenspanning ➔ elektriciteitstarief van
circa 40-100 EUR/MWh.
De eerste twee groepen hebben een elektriciteitstarief dat het meeste potentieel biedt voor een haalbare
businesscase. De laatste groep verbruikers heeft een zeer laag elektriciteitstarief wat de economische
haalbaarheid voor KMWT en decentrale hernieuwbare energie bemoeilijkt. Deze laatste groep zijn echter
vaak grootverbruikers van elektriciteit, met een verbruiksprofiel dat meestal beter aansluit bij een grote
windturbine.

7.2.3

Onderhoudskosten windturbine

Door de vele roterende onderdelen in windturbines, dient de windturbine op regelmatige basis te worden
onderhouden. Dit is een belangrijke exploitatiekost die ook impact heeft op de businesscase, rekening
houdend de levensduur die men kan verwachten voor KMWT (20 jaar).
Deze kosten zijn echter zeer afhankelijk van het type windturbine en vaak bieden leveranciers diverse
onderhoudscontracten aan, gaande van een minimale service tot full service. Gezien de grote variëteit wordt
er niet dieper ingegaan op dit aspect binnen deze studie.

7.2.4

Investeringskosten windturbine en subsidies

De investeringskosten voor de windturbine vormen natuurlijk ook een belangrijke parameter binnen de
businesscase. De investeringskosten van KMWT zijn zeer typeafhankelijk en omvatten verschillende
componenten:
- materiaalkosten;
- ontwikkelkosten;
- kosten voor fundering;
- installatie- en aansluitkosten.
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De investeringskosten van KMWT ten opzichte van hun energieopbrengst ligt duidelijk hoger dan voor grote
windturbines. Dit komt enerzijds door hun lager energetisch rendement ten opzichte van grote windturbines
en anderzijds omdat er geen massaproductie is van deze turbines (nichemarkt), waardoor de eenheidskost
per turbine toeneemt. Dit heeft tot gevolg dat in de praktijk in Vlaanderen de terugverdientijd van KMWT
zonder financiële ondersteuning meestal meer dan 20 jaar bedraagt. Momenteel is een subsidie dan vaak
ook een noodzakelijke voorwaarde om over te gaan tot projectrealisatie.
Investeringssubsidie kleine en middelgrote windturbines Vlaams EnergieAgentschap (VEA) [9].
Omdat de businesscase voor KMWT in Vlaanderen zonder subsidies moeilijk is, heeft het VEA sinds 2019 een
wijziging doorgevoerd in het ondersteuningsmechanisme voor windturbines met een vermogen onder
300 kW. De opbrengstsubsidie, onder de vorm van groenestroomcertificaten, werd voor dit type
windturbines vervangen door een investeringssubsidie die wordt toegekend op basis van een call-systeem.
Per call wordt er een budget vrijgemaakt dat toegewezen wordt aan de beste projectvoorstellen binnen de
call onder de vorm van een percentage van de investeringskosten. Dit percentage bedraagt maximaal 50 %
(voor grote ondernemingen) tot zelfs 70 % (voor particulieren), waardoor een businesscase met een
terugverdientijd van minder dan 10 jaar mogelijk kan zijn.

7.3

Analyse per economische sector door middel van stroomschema’s

Het type verbruiker is een belangrijke factor bij de evaluatie van de businesscase van een windturbine. Om
de screening van de haalbaarheid van KMWT te versnellen, zijn er binnen deze studie stroomschema’s
opgesteld om op eenvoudige wijze een eerste indicatie te kunnen geven over de te verwachten businesscase
van KMWT voor de gebruiker. Deze worden hieronder toegelicht.

7.3.1

Methodiek

Het verbruiksprofiel van een gebruiker is een belangrijke parameter met het oog op de economische
haalbaarheid van KMWT. In functie van het type gebruiker zijn er echter andere parameters die het
verbruiksprofiel beïnvloeden. Zo zal voor een kantoorgebouw de aanwezigheid van een warmtepomp voor
verwarming en koeling van de kantoorruimtes een grote invloed hebben op het elektrisch verbruik, waar
voor een productiebedrijf de warmtepomp voor de klimatisatie van de kantoorruimtes waarschijnlijk
ondergeschikt is aan het elektrisch verbruik van de productiemachines.
Om een zo concreet mogelijk advies te kunnen geven per type van gebruiker, is er binnen deze studie
gekozen om zeven hoofdtypes van verbruikers te definiëren:
- kantoorgebouwen en administratieve centra;
- productiebedrijven en industriële installaties;
- agrarische sector;
- zorgsector;
- onderwijs;
- residentiële sector;
- recreatie.
Voor elke sector zijn specifieke ja/neen-vragen opgesteld om te peilen naar het verbruiksprofiel, bepaald
door twee aspecten:
- aanwezigheid van grote elektrische installaties (met een vermogen van meer dan 10 kW);
- operationele uren van het bedrijf en de installaties.
Hierbij is het uitgangspunt dat de vragen op eenvoudige wijze beantwoord moeten kunnen worden. Dit
vergroot het gebruiksgemak en maakt de schema’s toegankelijk voor een breed publiek.
Ten slotte wordt ook gepeild naar het elektriciteitstarief van de gebruiker. Deze kan hij aflezen van een
recente elektriciteitsfactuur.
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Finaal wordt dus een indicatie van het economisch potentieel gegeven op basis van drie parameters die de
gebruiker karakteriseren:
1 type activiteiten;
2 omvang en continuïteit van de activiteiten;
3 elektriciteitstarief.
Beoordeling potentieel
Het finale doel van de stroomschema’s is om een eerste indicatie te geven over de economische
haalbaarheid van KMWT voor de verbruiker. Dit betreft dus een eerste, richtinggevend advies. Er wordt
steeds geadviseerd bij positief advies, de businesscase meer concreet uit te werken en te kwantificeren voor
de verbruiker.
Op basis van de verschillende ja/neen-vragen in de stroomschema’s wordt de gebruiker geleid naar één van
volgende adviezen.

Tabel 7.1 Overzicht potentiële resultaten uit stroomschema’s
Potentieel

Advies

weinig potentieel

-

matig potentieel

-

groot potentieel

-

-

-

7.3.2

businesscase voor KMWT is naar verwachting moeilijk, waarbij eerder hoge
terugverdientijden verwacht kunnen worden;
er wordt geadviseerd om eerst te focussen op andere hernieuwbare
energiebronnen, zoals PV. Deze zijn economisch gezien mogelijks interessanter voor
de verbruiker
er is een aantal indicatoren die wijzen op een mogelijk interessante businesscase,
maar dit dient verder onderzocht te worden;
als eerste vervolgstap wordt er geadviseerd het eigenverbruik van de groene stroom
nauwkeuriger te bepalen op basis van een vergelijking tussen het eigen
verbruiksprofiel, op basis van meet- of kwartuurgegevens, en een indicatief
productieprofiel van de turbine;
er zal subsidie noodzakelijk zijn om het project financieel rendabel te krijgen
een hoog eigenverbruik van de geproduceerde stroom kan verwacht worden, in
combinatie met een interessant elektriciteitstarief, wat leidt tot een interessante
businesscase;
er wordt geadviseerd de businesscase verder te onderzoeken op basis van een meer
gedetailleerde bepaling van het eigenverbruik van de groene stroom en mogelijke
subsidies;
subsidie is wenselijk om het project voldoende rendabel te krijgen

Stroomschema’s per economische sector

Zoals reeds aangehaald, zijn er stroomschema’s opgesteld voor zeven economische sectoren om een eerste
indicatie te geven over de economische haalbaarheid van KMWT. Het stroomschema voor
productiebedrijven en industriële installaties is hieronder gegeven als voorbeeld. Alle stroomschema’s zijn
opgenomen als bijlage V aan dit rapport.
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Productiedrijven en
industriële installaties

Nee

Is het geïnstalleerd elektrisch
vermogen groter dan 10 kW?

Ja

Nee

Nee

Wordt er gewerkt in 2 of 3 shiften
(16/24 of 24/24)?

Nee

Weinig potentieel

Ja
Is het werkregime 6/7 of 7/7?

Ja

Nee

Is het elektriciteitstarief
hoger dan 100 EUR/MWh?

Wordt er gewerkt in 2 of 3 shiften
(16/24 of 24/24)?

Ja

Ja

Nee

Matig potentieel

Is het elektriciteitstarief hoger
dan 100 EUR/MWh?

Ja

Groot potentieel

7.3.3

Gebruiksnut stroomschema’s

Huidig gebruik stroomschema’s
Een gebruiker kan op basis van zijn eigen economische activiteiten het stroomschema selecteren dat het
beste aansluit bij zijn profiel. Daarna kan de verbruiker het stroomschema zelf doorlopen en nagaan wat de
eindconclusie is voor zijn eigen specifieke situatie. Hiervoor dient de verbruiker in principe enkel een recente
elektriciteitsfactuur bij de hand te nemen, wat de toegankelijkheid vergroot.
Dit leidt tot een belangrijke efficiëntiewinst in de screening van een haalbaarheid van KMWT. Omdat
verbruikers reeds in een zeer vroeg stadium een indicatie krijgen over hun persoonlijke businesscase, wordt
reeds een eerste selectie uitgevoerd en onnodige kosten voor het uitvoeren van een haalbaarheidsscreening
vermeden.
Toekomstig verbruik en potentiële verbeteringen
Op dit moment dient de gebruiker zelf nog het juiste stroomschema te selecteren en zelf het stroomschema
te doorlopen. Dit zou geautomatiseerd kunnen worden, door de stroomschema’s te ontsluiten in een
publiek beschikbare webtool. Op basis van invoer van enkele basisparameters, zoals type verbruikers en
elektriciteitstarief, zou de tool automatisch kunnen aangeven of er weinig, matig of veel potentieel is voor
KMWT. Door in de webtool ook de koppeling te maken met de resultaten van de ruimtelijke en energetische
potentie, kan een uitspraak gedaan worden over het totaal potentieel van KMWT voor de gebruiker.

50 | 54

Witteveen+Bos | 114138/voee/015 | Definitief 02

8
CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
8.1

Resultaten potentieelstudie

Resultaten en opgeleverde producten
Doelstelling van deze studie is het potentieel van KMWT in Vlaanderen te onderzoeken en het onderzoek
naar de haalbaarheid van KMWT te faciliteren en te versnellen. Om deze doelstelling te bereiken, zijn er twee
producten ontwikkeld om verbruikers te faciliteren in de eerste fase van het haalbaarheidsonderzoek naar
KMWT op hun site:
- potentiekaarten in GIS en pdf om het ruimtelijk en energetisch potentieel van een locatie voor KMWT te
evalueren;
- stroomschema’s per economische sector om een eerste indicatie te geven over de economische
haalbaarheid van KMWT voor een verbruiker.
Op basis van deze resultaten kan de gebruiker de potentiekaarten consulteren en het economische
stroomschema te selecteren en te doorlopen om het potentieel voor KMWT op een site te evalueren. Voor
de potentiekaarten is het echter van belang dat de gebruiker de potentiekaart selecteert voor het juiste type
van turbine(s). Een vergelijking tussen de verwachte energieproductie van de windturbine en het eigen
elektriciteitsverbruik kan al een eerste richting geven. Tabel 8.1 geeft een overzicht weer tussen enerzijds
type turbine en anderzijds de verwachte elektriciteitsproductie en de investeringskosten die men kan
verwachten voor het type turbine.

Tabel 8.1 Overzichtstabel KMWT met te verwachten energieproductie en investeringskosten
Type turbine

Vermogen [kW]

Verwachte
energieproductie [MWh]*

Raming investeringskosten
[EUR]**

10

12-18

30.000-100.000

middelgrote windturbine

100

150-210

200.000-350.000

middelgrote windturbine

300

400-600

500.000-700.000

kleine windturbine

*

De verwachte energieproductie is zeer afhankelijk van het lokaal windklimaat van de beschouwde locatie, waarbij ook
rekening dient gehouden te worden met lokale obstakels en de vermogenscurve van de geselecteerde turbine.

**

De investeringskosten voor KMWT zijn zeer afhankelijk van het geselecteerde type turbine. Er bestaan grote verschillen.
Daarnaast dient men project specifiek ook te kijken naar additionele kosten voor het opstellen van een
vergunningsaanvraag, transformator, netstudie enzovoort.

Huidig gebruik
De huidige producten kunnen op twee manieren ingezet worden:
- een individuele gebruiker kan een eerste evaluatie maken van een KMWT op zijn/haar site(s);
- overheidsinstanties kunnen een beleid ontwikkelen rond KMWT.
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Individuele gebruiker
De potentiekaarten kunnen gebruikt worden om specifiek het potentieel van KMWT voor één gebruiker, met
één of meerdere sites in Vlaanderen, te bepalen. In functie van het ruimtelijk/energetisch potentieel en het
economisch potentieel krijgt de gebruiker een eerste feedback over de haalbaarheid van een investering in
een kleine of middelgrote windturbine en kan hij beslissen om dit al dan niet verder te onderzoeken.
De gebruiker kan volgend stappenplan volgen:
1 de gebruiker selecteert de economische sector die het beste aansluit bij de activiteiten op de site(s)
waarvoor hij de haalbaarheid van KMWT wenst te onderzoeken. Na het doorlopen van het
stroomschema krijgt de gebruiker een eerste indicatie over de economische potentie;
2 op basis van het eigen elektriciteitsverbruik selecteert de gebruiker het type turbine dat het beste
aansluit bij zijn verbruik (zie tabel 8.1);
3 op basis van de locatie van zijn site/perceel consulteert de gebruiker de potentiekaart voor het
desbetreffende type turbine, waarna hij een evaluatie krijgt van het ruimtelijk/juridische en energetisch
potentieel van die site/perceel;
4 in functie van de uitkomst van het ruimtelijk/energetisch potentieel en het economisch potentieel, kan
de gebruiker beslissen de haalbaarheid van een eigen turbine verder te onderzoeken. Elementen die in
dit vervolgonderzoek verder uitgewerkt dienen te worden zijn bijvoorbeeld het optimale vermogen van
de turbine in functie van het verbruiksprofiel, toetsing aan bijkomende juridische criteria (bijvoorbeeld
Risico-atlas vogels en vleermuizen), modellering van de hindereffecten en marktverkenning.
Overheidsinstanties
De potentiekaarten laten eveneens toe om een evaluatie van het ruimtelijk potentieel van KMWT te maken
voor grotere schaal, zoals gemeentes of provincies. Overheidsinstanties en lokale besturen kunnen de
kaarten hanteren om een visie en strategie te ontwikkelen rond de inpasbaarheid van KMWT. De
economische stroomschema’s geven aan welke types van verbruikers het meest geschikt zijn voor de
realisatie van een KMWT. Overheidsinstanties kunnen op basis daarvan een op maat gemaakt beleid gaan
ontwikkelen voor de realisatie van KMWT, zowel ruimtelijk/juridisch als financieel1.

8.2

Aanbevelingen

Ontsluiting potentiekaarten door webtool
Momenteel dient de gebruiker nog een aantal handmatige acties te ondernemen om de potentie van een
KMWT te evalueren. Daarnaast dient hij ook zelf de link leggen tussen het eigen energieverbruik en het
optimaal type turbine. Ten slotte dient hij ook over GIS-software te beschikken om de gedetailleerde
potentiekaarten in GIS te kunnen raadplegen.
Het gebruiksgemak en de algemene toegankelijkheid van de opgeleverde producten kan vergroot worden
door het geheel te ontsluiten in een publiek beschikbare online webtool, naar analogie met de
Zonnekaart Vlaanderen2. Deze tool kan zowel een economische evaluatie als de ruimtelijke/energetische
potentiekaarten bevatten. Op basis van enkele invoergegevens (bijvoorbeeld locatie, elektriciteitsverbruik,
elektriciteitstarief, operationele uren enzovoort) zou een globale indicatie van het potentieel van KMWT door
de gebruiker eenvoudig geraadpleegd kunnen worden.

1

Hierbij wordt opgemerkt dat in de actuele situatie voor veel verbruikers een vorm van projectsubsidie noodzakelijk is om over
te gaan tot projectrealisatie.

2

De Zonnekaart Vlaanderen is een webtool die aangeeft wat het potentieel is van het eigen dak voor de realisatie van een
PV-installatie: https://apps.energiesparen.be/zonnekaart
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Er zijn verschillende voordelen aan het publiek beschikbaar te stellen van deze webtool:
- het verlaagt de drempel om de haalbaarheid van KMWT te onderzoeken en verhoogt het bewustzijn van
individuele verbruikers van het potentieel van KMWT voor hun eigen specifieke situatie;
- er wordt een tijdsbesparing gerealiseerd in de haalbaarheidsscreening van KMWT. Door feedback te
verschaffen over de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot de ruimtelijke/energetische
potentie van KMWT, kan de projectevaluatie zeer gericht en efficiënt worden aangepakt;
- er is ook een belangrijke kostenbesparing, omdat de eerste screening kosteloos door de gebruiker zou
kunnen uitgevoerd worden.
Beleid en ondersteuning KMWT
Zoals reeds in Hoofdstuk 2 aangehaald, hebben KMWT hun plaats binnen de energietransitie op plaatsen
met een goed windklimaat en waar grote windturbines omwille van hun impact op de omgeving
(bijvoorbeeld nabijheid woongebied) niet ingepast kunnen worden. Het is een decentrale energiebron, die
complementair is met PV-installaties.
Er zijn echter heel wat uitdagingen verbonden aan de realisatie van KMWT in Vlaanderen, in hoofdzaak terug
te brengen tot twee hoofdredenen:
- het proces van haalbaarheidsstudie naar vergunningsaanvraag en realisatie is zwaar en gecompliceerd,
mede door ontbreken van een duidelijk en faciliterend vergunningskader. Bovendien wegen de kosten
van dit traject in verhouding zwaarder door voor KMWT dan voor grote windturbines;
- op dit moment is financiële ondersteuning vaak noodzakelijk om over te kunnen gaan tot
projectrealisatie.
Deze potentieelstudie voor kleine en middelgrote windturbines met ontwikkelde potentiekaarten en
evaluatieschema’s kunnen een eerste stap zijn in het faciliteren van de haalbaarheidsstudie. Het is
richtinggevend voor de gebruiker en geeft aan wat de aandachtspunten kunnen zijn voor zijn project.
Met betrekking tot het vergunningstraject, is een duidelijk vergunningskader voor KMWT noodzakelijk. Het
opstellen van dit vergunningskader is de verantwoordelijkheid van de regelgever. Hiervoor kunnen zij wel
gebruik maken van de potentiekaarten, op basis waarvan het mogelijk is de ruimtelijke en energetische
potentie van KMWT voor grotere gebieden, zoals een provincie of gemeente, te evalueren en het beleid
hierop af te stemmen.
Ten slotte is financiële ondersteuning voor KMWT vaak noodzakelijk om over te kunnen gaan tot
projectrealisatie. Hiervoor bestaat reeds een investeringssubsidie. Om een stabiel investeringsklimaat te
realiseren, is het noodzakelijk dat enerzijds continuïteit van ondersteuningsmechanismen gegarandeerd
worden. Hiervoor kunnen de economische stroomschema’s ondersteunend werken, aangezien deze
aangeven voor welk type van verbruikers KMWT het meest interessant zijn.
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Bijlage(n)

I
BIJLAGE: POTENTIEKAARTEN RUIMTELIJKE INPASSING KLEINE HORIZONTALE
ASTURBINES (10 KW)
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II
BIJLAGE: POTENTIEKAARTEN RUIMTELIJKE INPASSING MIDDELGROTE HORIZONTALE
ASTURBINES (100 KW)
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III
BIJLAGE: POTENTIEKAARTEN RUIMTELIJKE INPASSING MIDDELGROTE HORIZONTALE
ASTURBINES (300 KW)
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IV
BIJLAGE: TOELICHTING BEREKENINGSWIJZE RUIMTELIJK POTENTIEEL
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In deze bijlage wordt een meer gedetailleerde toelichting gegeven bij de rekenmethodiek voor de bepaling
van het ruimtelijk potentieel van een locatie voor KMWT. Er zijn verschillende categorieën van ruimtelijke
restricties bepaald, waarbij iedere categorie zijn eigen specifieke benadering heeft:
- veiligheid nabij woongebieden;
- natuurrichtlijnen;
- archeologie;
- cultuur-historisch erfgoed;
- transportinfrastructuur;
- veiligheid en Seveso;
- geluid;
- slagschaduw;
- bestaande windturbines;
- hoogterichtlijnen voor windturbines in kader van luchtvaart, defensie en radars.
Hieronder wordt de benadering voor elke ruimtelijke restrictie toegelicht.
Veiligheid nabij woongebieden
In de voorliggende potentieelstudie wordt een onderscheid gemaakt tussen woningen gelegen in
woongebied en woningen die niet gelegen zijn in woongebied (zonevreemde woningen) op basis van het
gewestplan. Een woning wordt beschouwd als kwetsbaar object in een veiligheidsstudie voor windturbines.
Een woonzone met meerdere woningen kan dus beschouwd worden als een gebied met een grote
concentratie aan kwetsbare objecten. In deze studie wordt daarom volgende zones gedefinieerd:
- in woongebied en een bufferzone met een straal van een halve rotordiameter rondom het woongebied
➔ categorie 4;
- een zone van tweemaal de tiphoogte rondom woongebied ➔ categorie 3.
Dit is eerder een conservatieve benadering. Voor projecten nabij woongebied is een veiligheidsanalyse
aangewezen, waarin een meer specifieke te respecteren afstand ten opzichte van het woongebied bepaald
wordt.
Natuurrichtlijnen
Beschermde natuurgebieden vormen een belangrijke limiterende ruimtelijke factor bij de realisatie van
KMWT in Vlaanderen. Realisatie van KMWT in natuurgebied of directe overzwaai van de turbinebladen in
natuurgebied is daarom absoluut te vermijden. Aangezien de aanwezigheid van windturbines, ongeacht de
grootte of het type, nabij natuurgebied ook een impact kunnen hebben op het lokale fauna, is er in het
model een vaste bufferzone gehanteerd rondom natuurgebied waarbinnen windturbines minder wenselijk
zijn. Hierbij worden alle types natuurgebieden hetzelfde behandeld. De bufferzone is bepaald op basis van
expert judgement, op basis van invloedszones die gebruikelijk worden gedefinieerd in ecologische studies.
Volgende methodiek wordt toegepast voor natuurgebieden:
- natuurgebied en bufferzone van halve rotordiameter rondom het natuurgebied ➔ categorie 4;
- vaste bufferzone van 200 m rondom het natuurgebied ➔ categorie 3.
Archeologie
Binnen deze potentieelstudie worden beschermde archeologische sites niet beschouwd als potentiële sites
voor KMWT. Omdat directe overzwaai van de turbinebladen over de site niet wenselijk is, wordt er een extra
bufferzone van een halve rotordiameter gedefinieerd rondom de site waarbinnen geen KMWT gerealiseerd
kunnen worden. Deze zone krijgt categorie 4.
Cultureel erfgoed
Cultureel erfgoed kan een remmende factor zijn bij het vergunnen van KMWT in Vlaanderen. Hierbij wordt
door de vergunningverlenende instantie beoordeeld wat de impact is van de KMWT op cultureel erfgoed in
de nabijheid van de projectsite. Dit kan zowel een beoordeling zijn van de effectieve hindereffecten als
bijvoorbeeld de visuele impact van de KMWT op het landschap.
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Aanwezigheid van cultureel erfgoed is een belangrijk aandachtspunt, maar wordt binnen het GIS-model niet
beschouwd als strikte uitsluitingsvoorwaarde, tenzij voor UNESCO-werelderfgoed, omwille van de
conservatie-eisen die gesteld worden aan deze sites.
Volgende beoordelingsmethodiek wordt toegepast binnen de potentieelstudie:
- UNESCO-werelderfgoed en straal van een halve rotordiameter rondom object/site ➔ categorie 4;
- overige erfgoedobjecten en straal van halve rotordiameter rondom object/site ➔ categorie 3.
Belangrijke bemerking is dat bij de aanwezigheid van cultureel erfgoed nabij de projectsite, de
vergunningverlenende overheid zal beoordelen in welke mate een KMWT verenigbaar is met dit erfgoed.
Deze beoordeling is steeds project specifiek en heeft een subjectief karakter. Dit aspect dient verder
bestudeerd te worden in een meer gedetailleerde haalbaarheidsstudie en/of reeds voor de
vergunningsaanvraag getoetst te worden met de vergunningverlenende instanties.
Transportinfrastructuur: wegen, snelwegen, spoorwegen, kanalen en bevaarbare waterwegen
Transportinfrastructuur, zoals wegen spoorwegen en kanalen, worden beschouwd als positieve
aanknopingspunten voor windturbines. Omwille van veiligheidsredenen (ijsvorming, bladbreuk enzovoort)
mogen de turbinebladen echter niet over de transportweg draaien. Binnen deze potentieelstudie wordt
daarom ten opzichte van transportinfrastructuur een vaste veiligheidszone gerespecteerd, in functie van de
halve rotordiameter van de beschouwde KMWT, waarbij voor wegen de minimumafstand van 10 m wordt
gehanteerd. Deze zone krijgt categorie 4.
Veiligheid en Seveso
De nabijheid van een Seveso-inrichting bij een KMWT verhoogt het indirecte risico, door de aanwezigheid
van gevaarlijke en mogelijks explosieve stoffen. Daarom is het aangewezen om een voldoende grote
veiligheidsafstand te bewaren tussen de KMWT en de Seveso-inrichting.
In deze studie wordt als veiligheidsafstand tweemaal de tiphoogte van de KMWT beschouwd, wat een goede
eerste benadering vormt voor de werpafstand. Deze veiligheidszone rondom de Seveso-inrichting wordt
beschouwd als categorie 3.
Geluidsnormen
Het brongeluid van een windturbine is zeer afhankelijk van het type en design van de windturbine, maar niet
altijd direct gelinkt aan de afmetingen van de windturbine. Bovendien zijn de te respecteren geluidsnormen
in Vlaanderen afhankelijk van de gebiedsinvulling, waarbij de geluidsnormen voor woongebieden op meer
dan 500 m van industriegebied het meest streng zijn (43 dB overdag en 39 dB ’s avonds/’s nachts).
Dit maakt de vertaling van de te respecteren geluidsnormen naar concrete ruimtelijke restricties bijzonder
moeilijk. In deze studie zijn daarom volgende aannames genomen, op basis van expert judgement:
- afstandsrestricties ten gevolge van de geluidsnormen worden enkel genomen ten opzichte van
woongebieden, zoals ingetekend op het gewestplan, omdat woongebieden de meest gevoelige
gebieden zijn;
- er worden twee bufferzones gedefinieerd ten opzichte van woonzones met een vaste afstand, afhankelijk
van de grootte van de beschouwde windturbine:
· zone 1 ➔ categorie 3:
- straal van 50 m voor winturbines met een vermogen tot 10 kW;
- straal van 75 m voor windturbines met een vermogen tussen 10 kW en 100 kW;
- straal van 100 m voor windturbines met een vermogen tussen 100 kW en 300 kW.
· zone 2: ➔ categorie 2:
- straal van 100 m voor winturbines met een vermogen tot 10 kW;
- straal van 150 m voor windturbines met een vermogen tussen 10 kW en 100 kW;
- straal van 200 m voor windturbines met een vermogen tussen 100 kW en 300 kW.
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Slagschaduw
In de potentieelstudie worden zowel woningen in woongebied (in overeenstemming met het gewestplan) als
zonevreemde woningen (op basis van het GRB) beschouwd als slagschaduwgevoelige objecten. Omdat de
slagschaduwbelasting van een object afhankelijk is van de afstand van het object tot de windturbine, worden
er 3 zones gedefinieerd in de studie:
- zone 1: tussen 0 m en 1,5 maal de tiphoogte van het beschouwde type KMWT: in deze zone kunnen er
enkel maar KMWT gerealiseerd worden mits het nemen van mitigerende maatregelen om de
slagschaduwimpact te reduceren ➔ categorie 3;
- zone 2: tussen 1,5 en 2,5 maal de tiphoogte van het beschouwde type KMWT: in deze zone kunnen er
KMWT gerealiseerd worden, maar dienen er mogelijks beperkte mitigerende maatregelen genomen te
worden om de impact van slagschaduw te reduceren ➔ categorie 2;
- zone 3: op een afstand van meer dan 2,5 maal de tiphoogte van het beschouwde type KMWT: in deze
zone kunnen KMWT gerealiseerd worden ➔ categorie 1.
Voor industriegebieden, havengebieden en gebieden met openbare nutsvoorzieningen (op basis van het
gewestplan) wordt er een afwijkende methodologie gehanteerd. Dit betreffen namelijk de eerste
zoekgebieden voor windenergie. Wanneer een dergelijk gebied ingedeeld zou worden als categorie 3, enkel
en alleen te wijten aan slagschaduwbelasting op overige bedrijven op de site, krijgt deze toch categorie 2.
Productiebedrijven en dergelijke worden namelijk niet beschouwd als slagschaduwgevoelige objecten.
Bestaande windturbines
Omdat het te dicht plaatsen van een KMWT bij een reeds bestaande windturbine een effect zou kunnen
hebben op het energetisch rendement van de bestaande turbine, wordt er in de potentieelstudie een
afstand van 500 m (circa 4-5 keer de rotordiameter van grote windturbines) gerespecteerd ten opzichte van
reeds gerealiseerde windturbines. Binnen deze zone kunnen geen KMWT gerealiseerd worden.
Hoogtebeperkingen vanwege luchthavens, defensie en radars
In opdracht van het Directoraat-Generaal
Luchtvaart (DGLV) is door het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) een kaart opgemaakt met
hoogterichtlijnen voor windturbines in Vlaanderen: luchtvaartadvieskaart Vlaanderen. Bij overschrijding van
de aangegeven hoogtelimiet op een bepaalde locatie, wordt het advies van Skeyes ingewonnen bij de
vergunningsbeoordeling. Deze kaart is binnen het GIS-model vertaald als volgt:
- hoogterichtlijn van 0 meter (rode zone): in deze zones dient voor elke windturbine het advies van Skeyes
ingewonnen te worden. Deze rode zones bevinden zich in de dichte nabijheid van vliegvelden in radars.
Realisatie van KMWT in deze rode zones is weinig waarschijnlijk ➔ categorie 4;
- variabele hoogterichtlijn tussen 0 en 25 m (oranje zones): in deze zones varieert de hoogterichtlijn tussen
0 en 25 m in functie van de afstand tot nabij gelegen vliegvelden en radars. Deze zones sluiten aan op
rode zones. Realisatie van KMWT in deze zones is afhankelijk van de dimensies van de windturbine:
· tiphoogte < hoogterichtlijn ➔ categorie 1;
· tiphoogte > hoogterichtlijn ➔ categorie 3;
- hoogterichtlijn van minstens 25 m: sommige gebieden, zoals een groot gedeelte van de
provincie West-Vlaanderen, hebben een vaste hoogterichtlijn van 25 meter. Andere gebieden hebben
een hoogterichtlijn die varieert tussen 25 en 60 m. In deze gebieden is de realisatie van KMWT in
principe wel mogelijk. In deze gebieden zijn in het verleden dikwijls ook al grote windturbines
gerealiseerd. Binnen de potentieelstudie worden deze zones daarom beschouwd als potentieel
zoekgebied ➔ categorie 1.
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