ingediend op

423 (2019-2020) – Nr. 2
15 juli 2020 (2019-2020)

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering
van het voorstel van decreet
van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz,
Inez De Coninck, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele

tot validering van de sectorale milieuvoorwaarden
voor windturbines

Documenten in het dossier:
423 (2019-2020) – Nr. 1: Voorstel van decreet
verzendcode: LEE

2

423 (2019-2020) – Nr. 2

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.
Art. 2. Aan titel V, hoofdstuk 4, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014
en gewijzigd bij het decreet van 27 oktober 2017, wordt een afdeling 6 toegevoegd, die luidt als volgt:
“Afdeling 6. Bijzondere validatie”.
Art. 3. In titel V, hoofdstuk 4, van hetzelfde decreet wordt aan afdeling 6, toegevoegd bij artikel 2, een artikel 5.4.15 toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 5.4.15. Afdeling 5.20.6 van hoofdstuk 5.20 van deel 5 van het besluit van
de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
23 december 2011 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
6 februari 1991 houdende de vaststelling van het Vlaams reglement betreffende
de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de
actualisatie van voormelde besluiten aan de evolutie van de techniek en het laatst
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019 tot wijziging
van diverse besluiten inzake leefmilieu en landbouw, wordt geldig verklaard met
ingang van de datum van de inwerkingtreding ervan. De geldigverklaring geldt tot
de datum van inwerkingtreding van de nieuwe sectorale normen voor installaties
voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie die de Vlaamse
Regering na uitvoering van een milieueffectenbeoordeling goedkeurt en houdt in
alle geval op te bestaan na een periode van maximaal drie jaar vanaf de inwerkingtreding van dit artikel.
Omzendbrief EME/2006/01-RO/2006/02 van 12 mei 2006 betreffende een
afwegingkader en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines wordt
geldig verklaard met ingang van de datum van de inwerkingtreding ervan. De
geldigverklaring geldt tot de datum van inwerkingtreding van de omzendbrief
RO/2014/02 van 25 april 2014 betreffende een afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines.
De geldigverklaring, vermeld in het eerste en tweede lid, is beperkt tot de
schending van de internationale, Europese en nationale bepalingen over de verplichting tot uitvoering van een milieueffectrapportage voor bepaalde plannen en
programma’s, in het bijzonder artikel 7 van het Verdrag van 25 juni 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter
inzake milieuaangelegenheden, artikel 2 tot en met 9 van richtlijn 2001/42/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling
van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s en hoofdstuk II van titel IV van dit decreet, wegens het ontbreken van een milieueffectrapportage.”.
Art. 4. In titel V, hoofdstuk 4, van hetzelfde decreet wordt aan afdeling 6, toegevoegd bij artikel 2, een artikel 5.4.16 toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 5.4.16. De Vlaamse Regering stelt nieuwe sectorale normen vast voor installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie, die binnen
een termijn van maximaal drie jaar vanaf de inwerkingtreding van dit artikel in
werking treden. Die sectorale normen worden onderworpen aan een voorafgaande
milieueffectbeoordeling overeenkomstig titel IV, hoofdstuk II.”.
Art. 5. Dit decreet treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het
Belgisch Staatsblad.
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