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Geachte staten, 

Hierbij zend ik u het voorontwerp voor het inpassingsplan voor windpark N33. 
Gelet op artikel 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening stel ik u graag in de 
gelegenheid uw reactie op dit [voorontwerp/ontwerp] te geven. Ik wil u 
verzoeken mij uw reactie uiterlijk op 11 april 2016 te doen toekomen. Indien u 
voor die ti jd een mondelinge toelichting wenst te ontvangen, dan bestaat daartoe 
uiteraard de mogelijkheid. U kunt daarvoor contact opnemen met drs.ing. B. 
Schoon, de projectleider bij het ministerie van Economische Zaken, via 
telefoonnummer 070-3797970. Ik licht het voorgaande hieronder nader toe. 
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drs. ing. B. Schoon 

T 070 379 7970 
B.SchoonOminez.nl 

Ons kenmerk 
DGETM-EQ / 16014728 

Uw kenmerk 

Bi j lage(n) 

Toelichting 
Zoals u wellicht bekend, zijn Yard Energy en RWE Innogy Windpower Netherlands 
van plan een windpark te realiseren in de gemeenten Menterwolde, Veendam en 
Oldambt. Dit project wordt voorbereid met toepassing van de 
rijkscoördinatieregeling. Dit brengt mee dat het project ruimtelijk mogelijk wordt 
gemaakt door middel van een (rijks)inpassingsplan, dat wordt vastgesteld door de 
Ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (lenM). 
Volgens artikel 3.28, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening dienen, voordat 
een inpassingsplan wordt vastgesteld, de betrokken gemeenteraden en Provinciale 
Staten te worden gehoord. 

Op dit moment bevindt het inpassingsplan zich in de fase van voorontwerp. Dat 
wil zeggen dat een 'concept-plan' gereed is, waarover gemeenten, provincies en 
andere overheden worden geraadpleegd. Gelet op het voorgaande stel ik ook u 
hierbij graag in de gelegenheid om, binnen de hiervoor genoemde termi jn, uw 
reactie te geven op het voorontwerp inpassingsplan. 
Het college van gedeputeerde staten wordt, overeenkomstig artikel 3.1.1 van het 
Besluit ruimtelijke ordening, apart geraadpleegd over het voorontwerp-plan. 

Het proiect 
Het inpassingsplan heeft betrekking op een project van de initiatiefnemers Yard 
Energy en RWE Innogy Windpower Netherlands, om windpark N33 met een 
beoogde omvang van 120 Megawatt te realiseren in de gemeenten Menterwolde, 
Veendam en Oldambt. 

De procedure 
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Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging 
Directie Energie en Omgeving 

Ons kenmerk 
DGETM-EO / 16014728 

Om dit project mogelijk te maken, wordt de rijkscoördinatieregeling toegepast. 
Dat betekent dat, anders dan gebruikelijk, de planologische verankering van het 
project niet plaatsvindt in een bestemmingsplan maar in een (rijks)inpassingsplan 
als bedoeld in artikel 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening. Dit inpassingsplan 
wordt vastgesteld door de Ministers van EZ en lenM. De voorbereidingsprocedure 
is voor het overige identiek aan de in de Wro neergelegde procedure voor een 
bestemmingsplan. 
De rijkscoördinatieregeling houdt ook in dat de procedures voor alle overige voor 
realisatie van het project benodigde besluiten (vergunningen e.d.), worden 
gecoördineerd door de Minister van EZ, overeenkomstig artikel 3.35 van de Wro. 
Dit houdt kort gezegd in dat deze besluiten inhoudelijk worden voorbereid en 
vastgesteld door het orgaan dat daartoe normaal gesproken bevoegd is (zoals het 
college van burgemeester en wethouders) maar dat, anders dan gebruikelijk, alle 
besluiten tegelijkertijd de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de 
Algemene wet bestuursrecht doorlopen, waarbij de Minister van EZ de procedure 
coördineert en onder meer de beslistermijnen bepaalt. De procedure wordt nader 
toegelicht in bijlage 2 bij deze brief. In het kader van deze procedure is voorzien 
in de nodige formele en informele overige momenten met betrokken bevoegde 
gezagen. 

Planning 
Het is de bedoeling om, rekening houdend met de ontvangen reacties, in de 
zomer van 2016 het ontwerp-inpassingsplan vast te stellen. 

Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Voor 
eventuele vragen kunt u contact opnemen met dhr. B. Schoon op 070-3797970. 

De MiniP^r van Economische Zaken, 
nament d^ze: 

1 

D rs^J-Grf^S m a 11 e n b r O e k 
DirecteurlEnergie en Omgeving 
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Bijlage 1 

Ons kenmerk 
DGETM-EO / 16014728 

Partijen in het kader van Bro-overleg 
Het college van B&W van de gemeente Menterwolde 
Het college van B&W van de gemeente Veendam 
Het college van B&W van de gemeente Oldambt 
Het college van B&W van de gemeente Pekela 
Het college van B&W van de gemeente Stadskanaal 
Het college van B&W van de gemeente Aa en Hunze 
Het college van B&W van de gemeente Hoogezand-Sappemeer 
Het college van B&W van de gemeente Slochteren 
Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen 
Het college van gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe 
De Dijkgraaf van Waterschap Hunze en Aa's 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Partiien in het kader van Wro-overleg 
Gemeenteraad Menterwolde 
Gemeenteraad Veendam 
Gemeenteraad Oldambt 
Gemeenteraad Pekela 
Gemeenteraad Stadskanaal 
Gemeenteraad Aa en Hunze 
Gemeenteraad Hoogezand-Sappemeer 
Gemeenteraad Slochteren 
Provinciale Staten van de provincie Groningen 
Provinciale Staten van de provincie Drenthe 
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De r i j k s c o ö r d i n a t i e r e g e l i n g 
Informatie voor bestuursorganen 

9179373 

Ri jkscoörd ina t i e rege l ing in W r o e n e n e r g i e w e t t e n 
De rijkscoördinatieregeling is een instrument uit de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro). De regeling is bedoeld om bij grote projecten - zoals bijvoorbeeld de 
aanleg van een gasleiding of de bouw van een elektriciteitscentrale - op een 
efficiëntere en snellere manier besluiten te kunnen nemen zonder dat dit de 
rechtsbescherming aantast. 

Op grond van de Mijnbouwwet, de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998 wordt de 
rijkscoördinatieregeling standaard toegepast op de bouw, aanleg en wijziging van 
verschillende soorten (in die wetten nader omschreven) energie-infrastructuur. 
De rijkscoördinatieregeling bestaat uit twee modules, een projectmodule (ook: 
planologische module) en een uitvoerings-module. Hieronder wordt toegelicht 
wat dat precies betekent. 

§ 3.3.6 Wro 

Artikel 141a 
Mijnbouwwet 
Artikel 39b 
Gaswet 
Artikel 9b en 
20a Elektrici
teitswet 1998 

De p r o j e c t m o d u l e 
De projectmodule omvat het ruimtelijk besluit over het betrokken project. Een 
ruimtelijk besluit is nodig ais het voorgenomen project niet in het gemeentelijke 
bestemmingsplan past. Het ruimtelijke besluit in de projectmodule is in de regel 
een inpassingsplan (ook wel Vijksinpassingsplan' genoemd). Het inpassingsplan 
wordt na vaststelling geacht onderdeel uit te maken van het betreffende 
bestemmingsplan. Wanneer voor een bepaald project een inpassingspian is 
vastgesteld, wordt de bevoegdheid van de gemeenteraad en provinciale staten 
om voor de betrokken gronden een bestemmingsplan respectievelijk 
inpassingsplan vast te stellen, opgeschort. Als het inpassingsplan een 
dubbelbestemming betreft, wordt een regeling getroffen zodat de opschorting 
alleen daarop ziet. 

De projectminister - in dit geval de minister van Economische Zaken (EZ) - stelt 
samen met de minister van Infrastructuur en Milieu (lenM) het inpassingsplan 
vast. De procedure voor de voorbereiding van een inpassingsplan is vergelijkbaar 
met die voor de voorbereiding van een bestemmingsplan. Op de totstandkoming 
van het inpassingsplan is de uniforme openbare procedure van de Algemene wet 
bestuursrecht (afdeling 3.4) van toepassing. Anders dan bij een 
bestemmingsplan (op grond van de gemeentelijke inspraakverordening) voorziet 
de Wro niet in inspraak op het voorontwerp. 

Ter voorbereiding van het inpassingsplan wordt, voor zover dit op grond van het 
Besluit m.e.r. verplicht dan wel aangewezen is, een milieueffectrapport gemaakt 
(MER). In sommige gevallen zal sprake zijn van één MER dat zowel dient voor 
het plan als voor een benodigde vergunning. Beide bevoegde gezagen trekken 
dan samen op. 

Artikel 3.28 
Wro 

Besluit m.e.r. 

Artikel 14.4b 
Wm 

Analoog aan de op gemeentelijk niveau geldende procedure, kunnen de ministers 
van EZ en I&M een voorbereidingsbesluit nemen. In dat besluit wordt bepaald 
voor welk gebied een inpassingsplan wordt voorbereid. In dat gebied gelden dan 
beperkingen voor het afgeven van omgevingsvergunningen voor bouwwerken en 
aanlegwerkzaamheden. Ook kan in een voorbereidingsbesluit een nieuw ver
gunningstelsel worden opgenomen om te voorkomen dat het gebied minder 
geschikt wordt voor het project. 

Artikel 3.28 
l i d l f . 
artikel 3.7 
Wro 

U i t v o e r i n g s m o d u l e 
Het tweede onderdeel van de rijkscoördinatieregeling noemen we de uitvoerings
module. Deze houdt kort gezegd in dat de procedures ter voorbereiding van 
overige voor een project benodigde besluiten worden gecoördineerd door de 
minister van EZ, waarbij voor alle besluiten gezamenlijk afdeling 3.4 van de Awb 
wordt toegepast. 

Artikel 3.35 
Wro 



Ook is sprake van één gebundeld beroepsmoment. De energiewetten gaan er 
vanuit dat het inpassingsplan in de coördinatie wordt meegenomen, maar 
hiervan kan worden afgeweken. 

9179373 

Artikel 3.35 
lid 1 onder c 
Wro 

De betrokken bestuursorganen, zoals de provincie of de gemeente, blijven zelf 
bevoegd voor het nemen van de besluiten. De vergunningen worden dan ook 
gewoon bij hen aangevraagd. Het rijk voert echter de regie over de procedure. 
Dit betekent dat de minister van EZ bepaalt binnen welke termijn alle (ontwerp) 
vergunningen gereed moeten zijn en zorgt dat alle besluiten goed op elkaar zijn 
afgestemd. Ook zorgt het rijk voor de logistiek rondom de terinzagelegging van 
alle besluiten. EZ wordt hiervoor ondersteund door Bureau Energieprojecten. 

Sommige voorbereidingshandelingen blijven een taak van het bevoegd gezag 
voor een vergunning, zoals het raadplegen van wettelijk adviseurs. 

In het Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten 
is een aantal vergunningen aangewezen dat in ieder geval gecoördineerd wordt 
voorbereid. Het gaat daarbij om de belangrijkste vergunningen zoals 
omgevingsvergunning, de ontheffing op grond van de Flora en Faunawet, Wbr-
vergunning etc. Daarnaast kan de minister van EZ per project bepalen welke 
vergunningen nog meer gecoördineerd worden. 

O v e r l e g e n s a m e n w e r k i n g 
Bij de toepassing van de rijkscoördinatieregeling voeren EZ en I&M intensief 
overleg met de andere bevoegde gezagen. Zo vindt formeel en informeel 
afstemmingsoverleg plaats over het inpassingsplan, op ambtelijk en waar nodig 
op bestuurlijk niveau. 
In het kader van de uitvoeringsmodule wordt ambtelijk overleg georganiseerd 
ten behoeve van afstemming over zowel de procedure als de inhoud van de 
betrokken besluiten tussen het rijk, de overige bevoegde gezagen en de 
initiatiefnemer. 

Uitvoerings
besluit 
rijkscoördina
tieregeling 
energie
infrastructuur 
projecten 

Arttkel 3.28 
lid 1 Wro 
Artikel 3.1.1 
Bro 

Inspraak en beroep 
Door toepassing van de rijkscoördinatieregeling zijn inspraakmomenten meer 
gebundeld in vergelijking tot een normale procedure. Zo kunnen het 
inpassingsplan en het eventueel daarbij behorende MER en alle overige besluiten 
gelijktijdig ter inzage worden gelegd, zowel in ontwerp als wanneer zij definitief 
zijn vastgesteld. Ook het beroep bij de bestuursrechter wordt gebundeld. 

Tegen het inpassingsplan en de overige besluiten staat rechtstreeks beroep open 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

C r i s i s - e n h e r s t e l w e t 
De Crisis- en herstelwet is onder meer ook van toepassing op alle projecten 
waarvoor een inpassingsplan wordt gemaakt. Dit heeft vooral gevolgen voor de 
beroepsprocedure. 

Artikel 8.2 lid 
1 Wro 

Deze factsheet Is bedoeld voor bestuursorganen die te maken krijgen met de rijkscoördinatieregeling en beoogt een 
korte weergave te geven van de kern van de procedure. De factsheet behandelt niet alle facetten van de 
rijkscoördinatieregeling uitputtend. Raadpleeg daarvoor de betreffende regelgeving en bijbehorende memorie van 
toelichting (bijvoorbeeld die bij de Wet rijkscoördinatieregeling bij energie-infrastructuurprojecten (Kamerstukken I I , 
2007-2008, 31 326, nr. 3) , of stel uw vraag via uw contactpersoon bij het ministerie van EZ. 
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1. INLEIDING 

 

1.1 Achtergronden 
 
Verschillende private partijen (agrariërs, grondeigenaren en bedrijven) hebben zich ver-

enigd en het gezamenlijke voornemen geïnitieerd om een windpark met alle bijbehorende 

civiele en elektrische voorzieningen te realiseren en te exploiteren in de gemeenten Men-

terwolde, Oldambt en Veendam. De initiatiefnemers bestaan uit RWE Innogy Windpower 

Netherlands en het samenwerkingsverband Windpark N33, bestaande uit Blaaswind BV 

(een initiatief van grondeigenaren uit Veendam en Menterwolde) en Yard Energy.  

 

Het voornemen is gericht op het realiseren van een bedrijfseconomisch haalbaar wind-

park. De initiatiefnemers willen daarnaast bijdragen aan de doelstelling om in Nederland 

meer duurzame energie te produceren. Dit sluit aan bij de doelen van het nationale en 

internationale milieubeleid gericht op het toepassen van duurzame energie en het beper-

ken van de uitstoot van broeikasgassen. 

 

De windturbines en de daarbij behorende voorzieningen kunnen niet gerealiseerd worden 

binnen de vigerende bestemmingsplannen van de gemeenten Menterwolde, Oldambt en 

Veendam. Op grond van de Elektriciteitswet 1998, is het Rijk (de minister van Economi-

sche Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu) voor windparken met een geïn-

stalleerd vermogen van 100 MW of meer (zoals ook dit windpark) het bevoegd gezag om 

een inpassingsplan op te stellen.
1
 Tevens is het Rijk bevoegd om de besluiten die voor dit 

soort projecten nodig zijn, via de Rijkscoördinatieregeling te coördineren (zie paragraaf 

1.3.) Op dit project is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Op grond hiervan 

zijn er enkele procedurele wijzigingen van toepassing ten opzichte van de reguliere pro-

cedure, met name in de beroepsprocedure (zie hoofdstuk 8).  

 
 
1.2 Nut en noodzaak/doelstelling 
 

Internationaal en nationaal beleid 

De uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de energieconsumptie kan worden be-

perkt door energiebesparing en door grootschalige inzet van duurzame energiebronnen. 

Een dergelijke omschakeling in de Nederlandse elektriciteitsvoorziening betekent een 

forse inspanning. Nederland heeft voor wat betreft de doelstelling op het gebied van 

duurzame energie aansluiting gezocht bij de taakstelling die in Europees verband is ge-

formuleerd. Deze EU-taakstelling voor duurzame energie bedraagt voor Nederland 14% 

van het energiegebruik in 2020. 

                                                      
1
  Een inpassingsplan heeft dezelfde juridische status als een bestemmingsplan, maar wordt in dit geval 

vastgesteld door het Rijk. 
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De Nederlandse regering heeft met het Nationaal Energieakkoord de Europese taakstel-

ling voor Nederland verhoogd naar 16% in het jaar 2023. In 2023 moet dus 16% van het 

totale jaarlijkse energieverbruik afkomstig zijn uit duurzame energiebronnen. 

 

Voor de Rijksoverheid is windenergie één van de belangrijkste bronnen van duurzame 

energie, omdat Nederland rijk is aan wind en zij vanwege de klimatologische en geomor-

fologische kenmerken relatief minder dan andere landen gebruik kan maken van andere 

bronnen van duurzame energie zoals zonne-energie en waterkracht.  

 

Windenergie op land speelt een belangrijke rol bij het behalen van de doelstellingen op 

korte termijn, omdat deze categorie vergeleken met andere duurzame opties relatief kos-

teneffectief is en door de relatief grote productie van MWh’s ook significant kan bijdragen 

aan het realiseren van de duurzame energiedoelstelling. De geschikte gebieden voor 

grootschalige windenergie zijn door het Rijk vastgelegd in een structuurvisie (Structuurvi-

sie Windenergie op Land). Het plangebied van het windpark N33 is een van deze loca-

ties. Het doel van de structuurvisie is om ruimte te reserveren zodat ten minste 6.000 MW 

voor windenergie op land voor 2020 kan worden gerealiseerd. In de structuurvisie zijn 

gebieden opgenomen voor windparken groter dan 100 MW, waaronder het gebied voor 

dit windpark. Daarnaast hebben provincies gebieden voor windparken kleiner dan 100 

MW ruimtelijk vastgesteld zodat tezamen de opgave van 6000 MW wordt gerealiseerd. 

Hierover zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen Rijk en IPO welke zijn opgenomen in 

de structuurvisie.  

  

Windpark N33 

Het doel van het initiatief is de realisatie van een windpark met een vermogen van circa 

120 MW met maximaal 35 windturbines. De initiatiefnemers willen met de realisatie van 

het windpark N33, naast het versterken van hun bedrijven en de regionale economie, een 

bijdrage leveren aan de doelstelling om in Nederland meer duurzame energie te produce-

ren. Het initiatief sluit aan bij de doelen van het nationale en internationale milieubeleid 

dat gericht is op het toepassen van duurzame energie en het beperken van de uitstoot 

van broeikasgassen.  

 
 
1.3 Het inpassingsplan en de Rijkscoördinatieregeling 

 

Inpassingsplan algemeen 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Rijk de mogelijkheid om inpassings-

plannen vast te stellen. Een inpassingsplan heeft dezelfde juridische status als een be-

stemmingsplan, maar wordt in dit geval vastgesteld door het Rijk (Minister van Economi-

sche Zaken en Minister van Infrastructuur en Milieu). In een inpassingsplan wordt de 

bestemming van de betrokken gronden bindend bepaald. De wettelijke procedure voor 
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vaststelling van het inpassingsplan is gelijk aan de procedure voor de vaststelling van 

een bestemmingsplan. 

 

De Rijkscoördinatieregeling (RCR) 

Omdat met dit plan een windpark mogelijk gemaakt wordt met een potentieel opgesteld 

vermogen van 100 MW of meer, is op grond van de Elektriciteitswet 1998
2
 de Rijkscoör-

dinatieregeling van de Wet ruimtelijke ordening
3
 op dit project van toepassing.  

 

Voor de volledigheid wordt hier opgemerkt dat het de bevoegdheid van de betrokken 

ministers is voor het windpark één inpassingsplan op te stellen. Voor de toepasselijkheid 

van de Rijkscoördinatieregeling is namelijk niet vereist dat sprake is van één inrichting 

met een vermogen van 100 MW of meer. Om de Rijkscoördinatieregeling van toepassing 

te doen zijn is het afdoende als er sprake is van één productie-installatie
4
, waarvoor het 

onder meer van belang is dat het windpark één ruimtelijk geheel gaat vormen. Daarbij is 

in de Structuurvisie Wind op Land dit project ook aangewezen als van nationaal belang 

en is dit nogmaals onderstreept door de gezamenlijke melding van het project onder de 

Rijkscoördinatieregeling. In hoeverre er aparte omgevingsvergunningen worden verleend 

voor de verdere realisatie doet niet af aan het voorgaande. Kortom, daargelaten de ach-

tergrond van de deelprojecten is thans sprake van één productie-installatie met een ca-

paciteit van ten minste 100 MW waarop de Rijkscoördinatieregeling van toepassing is.  

 

De Rijkscoördinatieregeling bestaat uit een ruimtelijke module en een uitvoeringsmodule. 

De ruimtelijke module heeft betrekking op het inpassingsplan. Omdat het Milieueffectrap-

port (MER
5
) is gekoppeld aan het inpassingsplan, zijn dezelfde ministers ook gezamenlijk 

verantwoordelijk voor het planMER. 

Het tweede onderdeel van de Rijkscoördinatieregeling is de uitvoeringsmodule. Deze 

houdt kort gezegd in dat alle (overige) voor een windpark benodigde besluiten gezamen-

lijk worden voorbereid, gecoördineerd en bekendgemaakt door de minister van Economi-

sche Zaken. Voor een grootschalig energieproject zijn veel besluiten nodig, zoals een 

omgevingsvergunning.  

 

Voor de uitvoeringsbesluiten zijn verschillende overheden verantwoordelijk, zoals de 

gemeente of de provincie. Het Ministerie van Economische Zaken verzorgt de coördinatie  

van de besluiten. Binnen het tussen de bevoegde gezagen te voeren overleg over de 

besluitvorming wordt een inhoudelijke afstemming geborgd.  

Ook zorgt het Rijk ervoor dat alle (ontwerp)besluiten tegelijkertijd ter inzage worden ge-

legd en is het Rijk het aanspreekpunt voor de zienswijzenprocedure. Deze besluiten wor-

den op dezelfde manier voorbereid als het inpassingsplan: eerst wordt van alle besluiten 

                                                      
2
  Artikel 9b, aanhef en onder a van de Elektriciteitswet 1998. 

3
  Artikel 3.35, 1

e
 lid van de Wet ruimtelijke ordening. 

4
    Brief van Minister van Economische Zaken aan Tweede Kamer van 12 oktober 2015. 

5
  Om de milieueffecten van een project in kaart te brengen, wordt bij het inpassingsplan een m.e.r.-

procedure doorlopen. Zie voor meer informatie over het MER hoofdstuk 5 van deze plantoelichting. 
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een ontwerp gemaakt, waarop zienswijzen ingediend kunnen worden. Het inpassingsplan 

wordt in beginsel tegelijkertijd met de andere besluiten voorbereid en bekendgemaakt.  

Overigens bestaat er geen verplichting om alle besluiten voor het windpark in één keer te 

coördineren. Het is toegestaan om te werken met zogeheten 'mandjes' van verschillende 

besluiten binnen één Rijkscoördinatieregeling, waardoor een fasering in de besluiten  

wordt aangebracht.  

 

Bij de toepassing van de Rijkscoördinatieregeling worden de voor het project benodigde 

besluiten in één keer ter inzage gelegd. Dat geldt zowel voor de ontwerpbesluiten als de 

definitieve besluiten. Iedereen kan zienswijzen indienen op de ontwerpbesluiten. Tegen 

de vastgestelde besluiten kan door belanghebbenden die tegen een of meerdere ont-

werpbesluiten een zienswijze hebben ingediend, rechtstreeks beroep worden ingesteld 

bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 

Crisis- en herstelwet (Chw) 

Gelet op het feit dat er sprake is van ‘ontwikkeling en verwezenlijking van werken en ge-

bieden krachtens afdeling 3.5 Wro’ is de Crisis- en Herstelwet (Chw) van toepassing
6
.Op 

grond hiervan zijn er enkele procedurele wijzigingen van toepassing, met name in de 

beroepsprocedure (zie hoofdstuk 9) 

Op 24 juni 2015 is de voorpublicatie van het besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet en van bijlage II bij de Crisis-en herstelwet (elfde 

tranche) gepubliceerd in de Staatscourant. Dit voorstel voor de 11
e
 tranche bevat wijzi-

gingen van de Chw. Eén van deze wijzigingen is een voorlopige bestemming voor wind-

turbineparken met een looptijd van (maximaal) dertig jaar (nieuw artikel 7o). Het tijdelijk 

bestemmen van windturbineparken is nu nog niet mogelijk, maar zodra de 11
e
 tranche 

van de Chw in werking is getreden bestaat het voornemen om het inpassingsplan voor 

windpark N33 voor de vaststelling van het plan hierop aan te passen. 

 

 

1.4 Leeswijzer  

 

Het volgende hoofdstuk omvat de beschrijving van het project, de voorgeschiedenis en 

de ligging van het plangebied, waarna het derde hoofdstuk de beschrijving van de huidi-

ge situatie omvat.  

 

Het vierde hoofdstuk geeft een korte beschrijving van het geldende beleid van de diverse 

betrokken overheden. Vanuit het beleid geldt een aantal randvoorwaarden die gevolgen 

hebben voor de planregeling in dit inpassingsplan. Deze worden in dit hoofdstuk be-

schreven. 

 

                                                      
6
  Op grond van het bepaalde in artikel 1.1., eerste lid, onder a in samenhang met artikel 1.2 en 2.1 van 

bijlage I van de Crisis- en Herstelwet.   
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Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de overwegingen in het MER, waarna hoofdstuk 6  

een samenvatting geeft van de verrichte onderzoeken voor het voorkeursalternatief 

(VKA) in het MER. Daar waar een aanvullend onderzoek of nadere afweging is gemaakt 

die niet in het MER is opgenomen wordt dat in dit hoofdstuk aangegeven. Uit de diverse 

onderzoeken zijn randvoorwaarden naar voren gekomen die bij de planregeling zijn be-

trokken. Voor de aspecten waar dat aan de orde is, worden die randvoorwaarden in dit 

hoofdstuk besproken.  

 

Het zevende hoofdstuk bevat de juridische toelichting, met een beschrijving en onder-

bouwing van de opbouw van de verbeelding (plankaart) en de regels. Aangegeven wordt 

hoe de randvoorwaarden uit het beleid en de onderzoeken zijn vertaald in de planrege-

ling.  

 

De financieel-economische uitvoerbaarheid is het onderwerp van hoofdstuk 8 en hoofd-

stuk 9 omvat een beschrijving van de formele juridische procedure, alsmede de wijze 

waarop de communicatie is vormgegeven.  
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2. PROJECTBESCHRIJVING 

 

 
2.1 Voorgeschiedenis 
 
De locatie N33 is vanaf 2000 in het Provinciaal Omgevingsplan (POP) opgenomen als 

concentratiegebied voor het ontwikkelen van grootschalige windenergie. Sindsdien is 

deze beleidskeuze bevestigd in volgende provinciale ruimtelijke plannen. In 2010 is het 

project aangemeld in het kader van de Rijkscoördinatieprocedure. Het initiatief is ont-

staan vanuit de wens om gezamenlijk een windpark te ontwikkelen en te exploiteren op 

een in het provinciaal omgevingsplan aangewezen locatie. In deze paragraaf worden de 

stappen die tot op heden gezet zijn in vogelvlucht beschreven. 

 

De concept Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) is de start van de m.e.r.-procedure 

en heeft in oktober 2011 ter inzage gelegen. Tevens zijn door het bevoegd gezag de 

wettelijke adviseurs en de overheidsorganen, zoals gemeenten en provincie bij de voor-

bereiding van het plan betrokken. Ook is de Commissie voor de m.e.r. vrijwillig geraad-

pleegd. Het advies van de Commissie is verschenen op 22 december 2011. De NRD is 

op 3 juni 2012 definitief vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van enkele zienswijzen op de concept NRD en een verzoek van de pro-

vincie Groningen, ondersteund door een in april 2014 aangenomen motie van de Tweede 

Kamer
7
 en een besluit van de Minister van Economische Zaken

8
, is er voor gekozen om 

het te onderzoeken gebied voor Windpark N33 uit te breiden in noordoostelijke richting.  

 

Als gevolg van de uitbreiding wordt, naast de gemeenten Veendam en Menterwolde, ook 

een klein deel van het grondgebied van de gemeente Oldambt betrokken in het onder-

zoek. Deze uitbreiding maakt aanvullend milieuonderzoek noodzakelijk en in verband 

daarmee heeft een aanvullende concept Notitie reikwijdte en detailniveau ter inzage ge-

legen van vrijdag 22 mei tot en met donderdag 2 juli 2015. De daaruit voortvloeiende 

NRD is vastgesteld op 14 januari 2016 en vormt een aanvulling op de in juni 2012 vast-

gestelde notitie en moet in samenhang daarmee worden gezien.  

 

 

 

2.2 Projectbeschrijving 
 

Het inpassingsplan voor het project ‘Windpark N33’ maakt de realisatie van 35 windturbi-

nes mogelijk. Naast de windturbines worden in dit inpassingsplan de bijbehorende in-

koopstations, transformatorstations, de elektrische infrastructuur en opstelplaatsen ten 

                                                      
7
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 33 612, nr. 27. 

8
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 33 612, nr. 46. 
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behoeve van aanleg en onderhoud gerealiseerd. De windturbines worden voor het on-

derhoud ontsloten via onderhoudswegen, deze wegen maken ook deel uit van het plan-

gebied.  

 

Windturbines 

Een windturbine zet de energie uit wind om in elektriciteit door de draaiing van de rotor-

bladen via een generator. Een windturbine bestaat uit: 

 Het fundament: middels het fundament is de windturbine verankerd aan de grond. 

Ook verlaat de kabel via dit fundament de windturbine. Deze kabel verbindt de wind-

turbine met het transformatorstation. 

 De mast, onderin de mast ligt de transformator die de opgewekte elektriciteit naar het 

spanningsniveau van de kabel brengt. 

 De gondel waarin zich de generator bevindt en waar de rotor aan wordt bevestigd. In 

de generator wordt de draaiing van de rotorbladen omgezet in elektriciteit. 

 Drie rotorbladen. 

Figuur 2.1. Windturbine 
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De windturbines worden in 3 deelgebieden mogelijk gemaakt. 27 Windturbines in het 

noordelijke deel van het plangebied, 4 windturbines in het middendeel van het plangebied  

en 4 windturbines in het zuidelijk deel van het plangebied.  

 

De windturbines in het midden en zuidelijke gebied zijn opgesteld in enkele lijnen. Deze 

windturbines in het noordelijk deel zijn opgesteld in een zo consistent mogelijk grid van 

lijnen van 5 bij 5 windturbines. In het midden van het cluster is geen windturbinepositie 

mogelijk gemaakt, vanwege de ondergrondse aardgasbuisleidingen die op deze locatie 

aanwezig zijn. Naast het cluster is er aan de westzijde een enkele lijn van 3 windturbines 

geplaatst (aan de andere zijde van de N33). Deze enkele lijn bestaat uit 3 windturbines in 

plaats van 5 en voldoet in minder mate aan het grid, vanwege de aanwezigheid van in-

stallaties van de Gasunie en een complexe ontsluiting voor de bouw van de windturbines.  

 

De windturbines worden in principe op vaste plaatsen binnen deze opstelling gereali-

seerd. Als bij de aanlegwerkzaamheden blijkt dat de windturbines niet op de exacte loca-

tie gerealiseerd kunnen worden, mag het middelpunt van de windturbines in principe naar 

alle zijden van de opstelling maximaal 15 meter verplaatst worden. Voor een deel van de 

windturbines ontbreekt aan één of meerdere zijden de schuifruimte vanwege de ligging 

ten opzichte van onder andere woningen, buisleidingen en straalpaden. Deze beperking 

in schuifruimte is doorvertaald in de bestemmingsvlakken op de verbeelding (zie verder 

paragraaf 6.13).  

Om per lijnopstelling (midden en zuidelijk deel) en voor het cluster (noordelijk deel) de-

zelfde soort windturbines te krijgen dienen de rotordiameter, bouwhoogte alsmede de 

uiterlijke verschijningsvorm van de gondels van alle windturbines binnen het deelgebied 

hetzelfde te zijn met een marge van 10%. Tevens dient de draairichting van de rotorbla-

den van de windturbines gelijk te zijn. Hiermee wordt een zo rustig mogelijk beeld gecre-

eerd. 

 

Voor de windturbines wordt een minimale en een maximale ashoogte en rotordiameter 

van de wieken bepaald in dit inpassingsplan. De minimale ashoogte bedraagt 115 meter 

en de maximale ashoogte 140 meter. De minimale rotordiameter bedraagt 110 meter en 

de maximale rotordiameter bedraagt 130 meter. De totale tiphoogte mag maximaal 200 

meter bedragen. 

 

De uiteindelijke keuze voor het type windturbine wordt in een zo laat mogelijk stadium 

bepaald, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de ontwikkelingen in de markt. 

De uiteindelijke keuze wordt door meerdere factoren bepaald. Het is in deze fase van het 

planproces nog niet mogelijk om een definitieve keuze voor het te bouwen turbinetype te 

maken. 
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Onderhoudswegen 

De windturbines zijn bereikbaar via onderhoudswegen. Deze wegen zijn bestemd voor 

het bereiken van de turbines met zwaar materiaal voor de bouw en voor onderhouds-

werkzaamheden na realisatie. De onderhoudswegen zijn maximaal 5 meter breed.  

De verkeersbewegingen ten behoeve van de aanleg van het windpark en de infrastruc-

tuur zullen tijdelijk zorgen voor een verhoging van de verkeersintensiteit op de (lokale) 

wegen. Na de bouw van de windturbines zal het verkeer voornamelijk bestaan uit busjes 

ten behoeve van reparatie en onderhoud van de turbine. Dit zal naar verwachting mini-

maal 1 keer en maximaal 24 keer per jaar per windturbine zijn.  

 

Opstelplaatsen 

Bij elke windturbine wordt de mogelijkheid opgenomen om een (kraan)opstelplaats te 

realiseren. Deze opstelplaats bestaat uit verharding of uit halfverharding, waar tijdens 

werkzaamheden een opstelkraan kan staan. De opstelplaatsen zijn maximaal 2.000 m
2
 

groot, afhankelijk van het gekozen turbinetype. Ze hebben deze afmeting, omdat gezien 

de hoogte van de windturbines de kranen die nodig zijn voor de bouw en onderhoud van 

de windturbines de ashoogte van de windturbine moeten kunnen bereiken. Tijdens de 

bouw kan er tijdelijk een grotere verharding van in totaal maximaal 5.000 m
2 

per turbine 

aangelegd worden, welke na de realisatie van de betreffende windturbine weer geamo-

veerd wordt (exclusief de permanente verharding van maximaal 2.000 m
2
). 

De opstelplaatsen blijven na de installatie van de windturbines aanwezig. Fabrikanten 

en/of (her)verzekeraars garanderen dat de turbine minimaal een aantal dagen per jaar 

technisch functioneert en vergoeden eventuele gemiste elektriciteitsproductie. Voorwaar-

de is wel dat de windturbine altijd bereikbaar is met groot materieel.   

Onderdeel van de opstelplaats is de fundering van de windturbine zelf. Hiervoor wordt 

een veelal ronde fundering onder de windturbine gecreëerd van beton en staal. Deze 

fundering wordt ondersteund met geheide palen. 

 

Transformatorstation, inkoopstations en intern kabeltracé 

Voor het transport van de opgewekte elektriciteit naar de inkoopstations zijn ondergrond-

se kabels nodig. Dit betreft kabels tussen de windturbines onderling en tussen de turbi-

nes en de inkoopstations.  

In elke windturbine is een kleine transformator aanwezig voor het omzetten van de gene-

ratorspanning naar 10-20 t/m 33 kV. De turbines worden aangesloten via een intern ka-

belnetwerk op de inkoopstation(s) danwel een transformatorstation, van waaruit een of 

twee kabels naar het aansluitpunt op het landelijk elektriciteitsnet worden aangelegd. Een 

inkoopstation is een klein gebouw dat meet- en schakelapparatuur bevat en is vergelijk-

baar met een station dat wordt toegepast in woonwijken. Een inkoopstation is maximaal 

3,5 meter hoog en heeft een maximale oppervlakte van 50 m
2
.  

Voor de omzetting naar het hoogspanningsnet is voor een deel van het windpark een 

transformatorstation nodig. Dit transformatorstation wordt gerealiseerd aan de Zeven-

woldsterweg in Meeden. Het transformatorstation is opgenomen in de verbeelding en in 
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de regels. De (milieu)onderzoeken naar de effecten van het transformatorstation zijn in 

uitvoering en worden toegevoegd in het ontwerpinpassingsplan. 

 

Extern kabeltracé 

Het tracé van de benodigde ondergrondse kabels zal zoveel mogelijk de bestaande infra-

structuur volgen waarbij een zo kort mogelijk tracé wordt nagestreefd. Het betreft groten-

deels laag- dan wel middenspanning, maar een klein deel van het tracé betreft hoog-

spanning. Het betreft het gedeelte dat loopt vanaf het nieuwe transformatorstation aan de 

Zevenwoldsterweg tot aan het hoogspannigsstation in Meeden. De hoogspanningsver-

binding is opgenomen in de verbeelding en in de regels. De (milieu)onderzoeken naar de 

effecten van de hoogspanningsverbinding zijn in uitvoering en worden toegevoegd in het 

ontwerpinpassingsplan. 

 

Tijdelijke werken en transport in de aanlegfase 

Tijdens de bouw van de windturbines vindt verkeer plaats van circa 35 bouwvoertuigen 

per dag. Dit zijn onder andere vrachtwagens voor het vervoer van onderdelen, cement-

voertuigen en voertuigen benodigd voor de installatie van de kraan. De maximale afme-

tingen van de transporten zijn circa 40 meter lang, 4,5 meter breed en ongeveer 5 meter 

hoog. 

 

Tijdens de bouwfase kunnen er tijdelijke aanpassingen aan het openbare wegennet 

rondom de turbines benodigd zijn. Deze aanpassingen kunnen nodig zijn voor het veilig 

uitvoeren van het transport van de benodigde turbine- en kraanonderdelen. Bijvoorbeeld 

tijdelijke verhardingen rondom scherpe bochten om de benodigde draaicirkel voor het 

transport mogelijk te maken, maar ook afritten vanaf de N33. Deze tijdelijke werken zijn 

voor zover bekend ook opgenomen in dit inpassingsplan. 
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2.3 Ligging en begrenzing plangebied inpassingsplan 
 

Het plangebied voor de windturbines bevindt zich in de gemeenten Menterwolde, Ol-

dambt en Veendam. Het windpark wordt in de nabijheid van de N33 gerealiseerd. Aan de 

noordzijde wordt het windpark begrenst door de A7.  

 

Figuur 2.2. Globale indicatie plangebied 
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3. HUIDIGE SITUATIE PLANGEBIED 

 

 

3.1 Huidige bestemmingsplannen en het inpassingsplan 
 

Ter plaatse van het inpassingsplangebied vigeren de onderstaande bestemmingsplannen 

van de gemeente Menterwolde, Oldambt en Veendam.  

Gemeente Menterwolde 

Bestemmingsplan Vastgesteld 

Buitengebied 2013 Menterwolde 
Meeden 

11 november 2013 

24 mei 2012   

Tabel 3.1. Vigerende bestemmingsplannen gemeente Menterwolde 

 

Gemeente Oldambt 

Bestemmingsplan Vastgesteld 

Buitengebied 

Buitengebied, Partiële herziening 2014 

20 maart 2013 

01 juni 2015 

Tabel 3.2. Vigerende bestemmingsplannen gemeente Oldambt 

 

Gemeente Veendam 

Bestemmingsplan Vastgesteld 

Beheersverordening buitengebied Veendam
9
 

Ommelanderwijk  
17 juni 2013 

17 februari 2010 

Tabel 3.3. Vigerende bestemmingsplannen gemeente Veendam 

 

Verhouding van dit inpassingsplan met huidige regelingen 

De huidige bestemmingsregelingen staan de bouw van het beoogde windpark en de aan-

leg van de daarbij behorende voorzieningen niet toe. Daarom is het noodzakelijk dat een 

nieuwe juridisch-planologische regeling tot stand komt. Onderhavig inpassingsplan voor-

ziet hierin. In hoofdstuk 7 wordt nader ingegaan op de verhouding van het inpassingsplan 

tot de huidige bestemmingsplannen. 

 

 

3.2 Huidige situatie plangebied 
 
Agrarisch gebied 

De gronden van het windpark bestaat voornamelijk uit agrarisch gebied, grotendeels in 

de vorm van rationeel verkavelde landbouwgrond. De gronden zijn overwegend in ge-

bruik voor akkerbouw. 

 

 

                                                      
9
 Ontwerp Bestemmingsplan buitengebied Veendam, ter inzage vanaf 17 december 2015. 
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Woningen 

Tussen de drie deelgebieden van het windpark bevinden zich de bebouwingslinten van 

Meeden, Zuidwending en Ommelanderwijk. Ten westen van het midden en zuidelijke 

deelgebied ligt de bebouwde omgeving van Veendam en Wildervank en westelijk van het 

noordelijk deelgebied liggen de woonkernen van Muntendam, Scheemda, Westerlee en  

Zuidbroek.  

 

Bedrijven 

Parallel aan de rijksweg N33 liggen meerdere bedrijventerreinen. In de omgeving van het 

plangebied bevinden zich enkele grote industriële inrichtingen zoals: 

 Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) nabij Veendam; 

 Nedmag Industries Mining & Manufacturing B.V. ten oosten van Veendam; 

 Kisuma Chemicals B.V. ten oosten van Veendam; 

 Rail Service Centrum Groningen (Rscg) langs de rijksweg N33; 

 Gasunie mengstation Zuidbroek en meerdere gaswinningsinstallaties in het noorden. 

 

Infrastructuur 

De A7 en rijksweg N33 vormen de belangrijkste wegen. De rijksweg N33 vormt een 

scherpe grens tussen het besloten deel waar gewoond en gewerkt wordt en het open 

agrarische deel. Recent is door Rijkswaterstaat samen met de provincie Drenthe en Gro-

ningen de verdubbeling van de N33 gerealiseerd.  

Daarnaast bevinden zich in de omgeving het AG Wildervanckkanaal, het Winschoterdiep, 

de spoorlijnen Veendam-Zuidbroek en Zuidbroek-Scheemda-Winschoten en de buislei-

dingen van Gasunie en NAM. 

Ten oosten van Veendam bevinden zich hoogspanningslijnen. Het betreffen hoogspan-

ningslijnen die in vijf verschillende richtingen het transformatorstation aan de Veensloot-

weg verlaten. Tevens bevinden zich ten oosten van Meeden hoogspanningslijnen. 

 

Windparken 

Langs het Winschoterdiep in het noordelijke deel van het plangebied is een korte lijnop-

stelling van 12 kleine 80 kW windturbines aanwezig. Deze windturbines worden gesa-

neerd. Het dichtstbijzijnde windpark met grote windturbines Delfzijl-Zuid ligt op ongeveer 

15 kilometer afstand. 

Er lopen momenteel procedures voor de ontwikkeling van windparken in de omgeving 

van het plangebied voor de windparken De Drentse Monden – Oostermoer, Delfzijl en 

Eemshaven.  
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4. BELEID 

 

 
4.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk wordt voor de ontwikkeling van het windpark aangegeven wat het Rijks-, 

provinciaal en gemeentelijk beleid is.  

 

 

4.2 Rijksbeleid 

 

Basis voor Rijksbeleid t.a.v. windenergie: Europese richtlijn 2009/28/EG 

De Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht Nederland om in 2020 14% van het totale 

bruto eindverbruik aan energie afkomstig te laten zijn uit hernieuwbare bronnen (oftewel 

duurzame energie). Deze Europese verplichting is de basis voor het Rijksbeleid ten aan-

zien van de opwekking en de toepassing van windenergie. 

 

Energierapport  

De ambities van de Nederlandse regering op het gebied van de opwekking en de toepas-

sing van duurzame energie in Nederland zijn verwoord in het Energierapport transitie 

naar duurzaam (2016). Vanwege de windrijke ligging heeft Nederland goede mogelijkhe-

den voor windenergie, met name op zee. In dit rapport concludeert de regering dat het 

technisch potentieel van windenergie groot is, maar vanwege de ruimtelijke inpassing is 

het aantal plekken, met name op land, beperkt. Bij wind op land wordt een opgesteld 

vermogen van 8 gigawatt als maximum inpasbaar potentieel beschouwd. De uitgangs-

punten voor windenergie zijn vastgelegd in de Structuurvisie Windenergie op land (zie 

hierna). 

 

Nationaal Energieakkoord  

De wens om onze energievoorziening te verduurzamen leeft breed in de politiek en in de 

samenleving. Dit blijkt onder meer uit de brede steun voor de Tweede Kamermotie Ver-

burg/Samson van 26 april 2011, gericht op de totstandkoming van een ‘Nationaal Ener-

gietransitie Akkoord’. Het kabinet heeft dit onder meer vertaald in het streven om in inter-

nationaal verband in 2050 een volledig duurzame energievoorziening te realiseren. De 

maatschappelijke wens komt op vele manieren tot uitdrukking, zoals ook bij het initiatief 

Nederland Krijgt Nieuwe Energie, dat aandrong op de vorming van dit akkoord.  

 

Tegen deze achtergrond heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) de handschoen 

opgepakt voor de totstandkoming van een Nationaal Energieakkoord voor duurzame 

groei, door haar platformfunctie hiervoor aan te bieden en het proces te faciliteren. Dit 

gebeurde in zijn advies ‘Naar een Nationaal Energieakkoord voor duurzame groei’ dat op 
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16 november 2012 werd vastgesteld. Uiteindelijk is het Nationaal Energieakkoord op 6 

september 2013 door diverse partijen, waaronder ook de Rijksoverheid, ondertekend. 

 

In dit Nationaal Energieakkoord voor duurzame groei wordt de basis voor een breed ge-

dragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid gelegd. Rijk en provin-

cies hebben een akkoord gesloten over het realiseren van 6.000 MW operationeel wind-

vermogen in het jaar 2020 in de Structuurvisie Windenergie op land (zie hierna).  

 

Structuurvisie Infrastructuur & Ruimte  

De Structuurvisie Infrastructuur & Ruimte (SVIR) (2012) bevat het ruimtelijk beleid van 

het Rijk. Het ruimtelijk Rijksbeleid voor (duurzame) energie beperkt zich tot grootschalige 

locaties voor windenergie op land en op zee, gelet op de grote invloed op de omgeving 

en de omvang van deze opgave. Rijk, provincies en gemeenten zorgen voor het ruimtelijk 

mogelijk maken van de doorgroei van windenergie op land tot minimaal 6.000 MW in 

2020 en doorgroei in de periode daarna zoals is aangegeven in het Energieakkoord. 

 

Niet alle delen van Nederland zijn geschikt voor grootschalige winning van windenergie. 

Het Rijk heeft in de SVIR gebieden op land aangegeven die hiervoor kansrijk zijn op ba-

sis van de combinatie van landschappelijke en natuurlijke kenmerken, evenals de gemid-

delde windsnelheid. Binnen deze gebieden heeft het Rijk in samenwerking met de pro-

vincies locaties voor grootschalige windenergie aangewezen. Hierbij zijn ook de bestaan-

de provinciale concentratielocaties voor windenergie betrokken. Deze gebieden zijn na-

der uitgewerkt in de structuurvisie Windenergie op land. 

 

Structuurvisie Windenergie op land 

In de Structuurvisie Windenergie op land (SvWOL), die op 31 maart 2014 door het kabi-

net aan de Tweede Kamer is aangeboden, heeft het Rijk na overleg met de provincies elf 

locaties opgenomen voor windparken groter dan 100 MW. De locatie van windpark N33 

is er daar één van. 

 

Locatiekeuze en plan-m.e.r. 

In de SVIR (zie hiervoor onder kopje ‘Structuurvisie Infrastructuur & Ruimte’) zijn ‘kansrij-

ke gebieden’ aangewezen voor grootschalige windenergie (zie kaartbijlage ‘Ruimte voor 

energievoorziening’ bij het SVIR). Dit zijn gebieden waar het relatief vaak en hard waait, 

en die grootschalige cultuurlandschappen bevatten alsook haven- en industriegebieden 

en grootschalige waterstaatswerken en andere hoofdinfrastructuur. Deze landschappen 

hebben merendeels ook een bevolkingsdichtheid die naar Nederlandse maatstaven laag 

is. In deze gebieden verhoudt de maatvoering van moderne grote windturbines zich gun-

stig tot de schaal van het landschap en wordt deze schaal niet ‘gedegradeerd’ tot be-

krompen afmetingen.  

Binnen de ‘kansrijke gebieden’ zijn in overleg met de provincies en rekening houdend 

met het provinciale beleid gebieden geselecteerd ten behoeve van de plan-m.e.r. voor 

deze structuurvisie. Provincies hebben gebieden aangewezen op basis van hun ruimtelij-
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ke mogelijkheden. Met name de aanwezigheid en benutbaarheid van havens en indu-

striegebieden, grote wateren, grootschalige cultuurlandschappen en/of infrastructuur 

(waaronder waterstaatswerken) zijn voor individuele provincies daarbij doorslaggevend 

geweest. 

 

In de plan-m.e.r. zijn de betreffende gebieden vervolgens nader begrensd als gevolg van 

in wet- en regelgeving vastgelegde ruimtelijke beperkingen en eisen aan het plaatsen van 

windturbines. Deze vormen onderdeel van de ‘harde zeef’ die is toegepast. Per gebied is 

voor de verschillende alternatieven (‘maximale opbrengst’, ‘natuur’ en ‘landschap en be-

leving’) een globale inschatting gemaakt hoeveel opwekkingsvermogen er in de vorm van 

grote windturbines zou kunnen worden gerealiseerd. De gebieden zijn in de plan-m.e.r. 

vervolgens onderzocht op de kans op effecten op leefomgeving (geluid en slagschaduw), 

landschap, cultuurhistorie, archeologie, natuur, veiligheid, en ruimtegebruik, indien hier 

op grootschalige wijze windenergie zou worden opgewekt. Op basis van drie alternatie-

ven is per gebied een kwalitatieve effectbeoordeling opgesteld. De functie van deze drie 

alternatieven was, als theoretische exercitie, alleen om inzicht te verkrijgen in de gebie-

den en zo de gevoeligheden en kansen van de gebieden goed in kaart te brengen. De 

onderzochte alternatieven dienen nadrukkelijk níet als keuzemogelijkheid voor de verdere 

planuitwerking. 

 

Omdat een verschil bestaat tussen de ‘kansrijke gebieden’ in de SVIR en de nadere be-

grenzing van gebieden in de plan-m.e.r., is op advies van de Commissie voor de m.e.r. in 

het plan-m.e.r. in beeld gebracht welke mogelijkheden voor grootschalige windenergie 

zijn gemist en welke milieuconsequenties deze nadere begrenzing heeft. 

 

In algemene zin kan worden geconcludeerd dat voor het merendeel van de SVIR-

gebieden de kans op negatieve effecten vergelijkbaar of groter is dan die van de onder-

zochte gebieden in de plan-m.e.r. De volledige analyse is terug te vinden in het plan-

m.e.r. 

 

In de plan-m.e.r. is ook een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd waarbij de invloed wordt 

beschreven van andere beleidsopgaven en ruimtelijke ontwikkelingen die reeds zijn vast-

gesteld maar zich in de uitwerkingsfase bevinden of waarvan op dit moment niet zeker is 

wanneer ze in de toekomst worden gerealiseerd, maar die mogelijk wel invloed hebben 

op de plan-m.e.r.-gebieden. Het gaat dan om bekende initiatieven voor windenergie, 

grootschalige ontwikkelingen of projecten uit het MIRT-projectenboek, in voorbereiding 

zijnde veranderingen in wet- of regelgeving (o.a. eisen luchtvaartveiligheid voor nieuw 

luchthavenbesluit ontwikkeling Lelystad Airport), en herstructurering van ‘verouderde’ 

windturbines. 

 

Na de kwalitatieve effectbeoordeling en de gevoeligheidsanalyse is nogmaals een globa-

le inschatting gemaakt van hoeveel opwekkingsvermogen er in de vorm van grote wind-

turbines zou kunnen worden gerealiseerd. Afhankelijk van de weging van deze milieuef-
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fecten ontstaat een groter of een kleiner inpasbaar opwekkingsvermogen; dit is met een 

bandbreedte weergegeven. 

 

Uitgaande van de gebiedskenmerken, de effectbeoordeling, het doelbereik en de gevoe-

ligheid voor nieuwe ontwikkelingen (waaronder andere beleidsopgaven) is uiteindelijk 

vastgesteld welke gebieden zich lenen voor het faciliteren van grootschalige windparken 

en derhalve ruimte bieden voor minimaal 100 MW. 

 

Gebiedskeuze Structuurvisie Windenergie op land 

Op basis van de bestuurlijke afspraken tussen het kabinet en de provincies en de inhou-

delijke informatie uit het plan-m.e.r. kiest het kabinet hier, welke gebieden in de structuur-

visie worden opgenomen. Deze elf gebieden voor grootschalige windenergie liggen bin-

nen de provinciale gebieden voor windenergie, en zijn - waar relevant - nader begrensd 

vanwege bestuurlijke afspraken rond lopende RCR-windenergieprojecten
10

, bestaande 

gebiedsprocessen ten behoeve van grootschalige windenergie en toekomstige beperkin-

gen. 

 

Ruimtelijk ontwerp in samenspraak 

Vanwege de invloed van grootschalige windparken op het landschap en de leefomgeving 

is in de SvWOL de aanbeveling gedaan dat bij nieuwe windparken de betrokken overhe-

den samen met de initiatiefnemers een samenhangend ruimtelijk ontwerp maken voor het 

gehele (deel)gebied. Hiervoor zijn per aangewezen gebied aandachtspunten aangege-

ven. Voor het gebied voor windpark N33 zijn bij het maken van het ruimtelijke ontwerp de 

onderstaande inrichtingsprincipes van belang: 

 Horizonbeslag en aantasting karakteristieke openheid; 

 Archeologische waarden en beschermde dorpsgezichten; 

 Geluidhinder en slagschaduw; 

 Vleermuizen (hoogste risicosoorten); 

 Veiligheid (infrastructuur-woonbebouwing); 

 Ruimtelijk-visuele interferentie met mogelijke opstellingen in Drentse Veenkoloniën; 

 Verstoring defensieradar; 

 Verstoring apparatuur luchtverkeersleiding; 

 Verdubbeling van de N33. 

 

Windpark N33 

Het Rijk geeft samen met de initiatiefnemers door middel van dit inpassingsplan uitvoe-

ring aan de in de SvWOL gemaakte locatiekeuze voor de N33. Het project van de initia-

tiefnemers past daarmee in het rijksbeleid voor locaties voor het opwekken van wind-

energie en geeft daar invulling aan.  

Ten opzichte van de begrenzing voor de locatie N33 in de SvWOL is in het MER een 

groter gebied onderzocht in het belang van een goede ruimtelijke ordening, mede op 

verzoek van de provincie Groningen en conform een Kamermotie (motie 33 612 nr. 27 

                                                      
10

 Windenergieprojecten die middels de RIjkscoördinatieprocedure worden gerealiseerd. 
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dd. 24-04-2014), en tevens op advies van de Commissie voor de m.e.r (advies 2589-68 

dd. 22 december 2011). De nieuw toegevoegde variant laat zien dat er ten opzichte van 

de locatie uit de SvWOL beter gescoord wordt op het aspect leefomgeving.  

 

 

4.3 Provinciaal beleid 

 

Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013 

In het provinciaal omgevingsplan (POP3) is de ambitie met betrekking tot energie opge-

nomen. De provincie Groningen wil zich (inter)nationaal positioneren als voorloper op 

energiegebied en een forse bijdrage leveren aan Europese en nationale energie- en kli-

maatdoelen. De doelstelling is destijds vastgelegd om 750 MW windenergie te realiseren 

in 2019. Hiervoor zijn twee uitgangspunten geformuleerd: 

 Windturbines worden in windturbineparken geconcentreerd ter bescherming van het 

landschap. 

 Windturbines moeten gerealiseerd worden op of nabij bedrijventerreinen, omdat het 

opwekken van windenergie een industriële activiteit is. 

Op basis van deze uitgangspunten zijn in POP1 (2000) en POP2 (2006) keuzes gemaakt 

en zijn drie locaties vastgelegd waar de provinciale ambitie met betrekking tot windener-

gie gerealiseerd zal worden: Eemshaven, Delfzijl en N33. 

 

In de plan-m.e.r. die is uitgevoerd voor het POP3 wordt bij de keuze voor windpark N33 

aangegeven dat er verschillende argumenten zijn voor de realisatie van windenergie op 

deze locatie: 

 Hoge windsnelheid, waardoor een goed rendement gehaald kan worden; 

 Bundeling van windenergie met industrie en wegen, waardoor effecten op de woon- 

en leefomgeving, natuur en landschap geconcentreerd plaats vinden. Andere gebie-

den worden door de bundeling van activiteiten ontzien; 

 Er is rekening gehouden met trek- en foerageerroutes van vogels.  

  

Omgevingsvisie 2016 - 2020 

In november 2015 heeft een tweede ontwerp omgevingsvisie ter inzage gelegen waarin 

de provincie het uitvoeren van de taakstelling van 855,5 MW in drie grootschalige wind-

parken in Eemshaven, Delfzijl en de N33 vastlegt. Naar aanleiding van een nieuw coali-

tieakkoord en de ingediende zienswijzen heeft de provincie in het “Herzien Ontwerp Om-

gevingsplan” de locatie N33 opnieuw aangewezen als concentratiegebied voor groot-

schalige windenergie.  

 

De visie formuleert inrichtingsprincipes en aandachtspunten voor grootschalige wind-

energie. Vanwege de invloed van grootschalige windturbineparken op het landschap en 

de leefomgeving is het aan te bevelen dat bij nieuwe windturbineparken de betrokken 

overheden samen met de initiatiefnemers een samenhangend ruimtelijk ontwerp maken 
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voor het gehele (deel)gebied. Bij het maken van dit ruimtelijke ontwerp zijn drie inrich-

tingsprincipes van belang: 

 Aansluiten bij het landschap; 

 Herkenbare interne orde; 

 Afstand tussen parken. 

 

Een ander punt van aandacht bij grootschalige plaatsing zijn de reeds aanwezige en 

eventueel te saneren windturbines en de tijdsplanning van de bouw van nieuwe grote 

windturbines. Bij het realiseren van windparken geldt het door Provinciale Staten vastge-

stelde ‘Beleidskader Sanering, opschaling, gebiedsfonds en participatie’.  

 

De spelregels in dit beleidskader gaan over:  

 saneren en opschalen van solitaire turbines; 

 de verdeling van lusten en lasten via participatie en de instelling van een gebieds-

fonds. 

 

De visie onderstreept het belang van een goed en open proces bij de projectvoorberei-

ding inzake windturbineprojecten. In het Energieakkoord wordt gesteld dat een betere 

verdeling van lusten en lasten (compensatie en participatie) tussen ontwikkelaars en de 

omgeving essentieel is voor het vergroten van het draagvlak. In het Energieakkoord is 

daarom opgenomen dat bij projecten groter dan 15 MW samen met de betrokken over-

heden een participatieplan wordt opgesteld. 

 

Rijk en provincies hebben een akkoord gesloten over het realiseren van 6000 MW opera-

tioneel windvermogen in 2020. De provincies en het Rijk spannen zich actief in om de 

initiatieven voor windenergie die bijdragen aan de provinciale taakstelling (855,5 MW) te 

ontwikkelen. Dit doen zij door op tijd te starten met de benodigde m.e.r.-procedures, ver-

gunningprocedures, bestemmingsplanprocedures/inpassingsplanprocedures en coördi-

natieregelingen, zodat uiterlijk 1 januari 2018 kan worden begonnen met de bouw van de 

windturbineparken.  

 

Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 – geconsolideerd 2014 

De Verordening stelt regels voor het plaatsen van windturbines. Bestemmingsplannen 

voorzien niet in plaatsing van nieuwe windturbines met een ashoogte van 15 m of meer 

(artikel 4.13, 1a.). In afwijking daarvan kan een bestemmingsplan voorzien in de oprich-

ting van windturbines binnen de in bijlage 11, kaart 5b, aangegeven aanduidingen Wind-

turbinepark en Zoekgebied windturbinepark (4.13, 2), mits: 

 Deze deel gaan uitmaken van een park- of lijnopstelling, en; 

 Geen grotere wieklengte hebben dan tweederde van de ashoogte. 
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Ook mag afgeweken worden voor maximaal vijf onderzoeksturbines, mits voldaan wordt 

aan bovenstaande twee voorwaarden en ten behoeve van offshore en onshore windtur-

bines en wetenschappelijk onderzoek. Het plangebied is gelegen binnen de aanduiding 

‘Windturbinepark’ (zie figuur 4.3).  

 

Figuur 4.3 (bijlage 11, kaart 5b Omgevingsverordening provincie Groningen) 

 

Voor het plangebied geeft de Omgevingsverordening de volgende landschapswaarden 

aan: ‘grootschalig open landschap’, ‘groene linten’ en ‘kanalen en wijken’. 

Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op de in bijlage 12, kaart 6a, aangegeven 

kanalen en wijken bevat regels ter bescherming van de herkenbaarheid van de kanalen- 

en wijkenstructuur. 

 

 

4.4 Gemeentelijk beleid 
 

4.4.1 Gemeente Menterwolde 

 

Nota ‘Energiek met Energie, samen op weg naar een duurzaam Oost-Groningen 

In de nota van juni 2009 wordt door de Streekraad-Oost-Groningen, waar Menterwolde 

deel van uitmaakt, het doel gesteld om zich maximaal in te zetten voor de toepassing van 

windenergie met als doelstelling 250 MW in 2030. Windenergie dient gerealiseerd te 
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worden op die plaatsen waar het een minimale hinder oplevert met betrekking tot licht- en 

geluidhinder en er moet sprake zijn van een goede landschappelijke inpassing. De nota 

is niet door de gemeenteraad vastgesteld. 

 

De gemeente Menterwolde acht de locatie van het windpark ongeschikt en is van mening 

dat naar een breder zoekgebied moet worden gekeken. Verder is de gemeente van me-

ning dat een afstand van het windpark tot de bebouwing aangehouden moet worden van 

2 km.  De oorspronkelijke uitgangspunten van het  Provinciaal Omgevingsplan, koppeling 

aan industrie en grootschalige infrastructuur, kunnen in dit gebied niet worden verwezen-

lijkt. 

 

  

4.4.2 Gemeente Oldambt 

 

Klimaatsbeleidsplan 

De gemeente heeft een klimaatbeleidsplan vastgesteld (16 februari 2011). Uit dit plan 

blijkt dat de gemeente conform het gestelde in de gemeentelijke toekomstvisie positief 

tegenover de inzet van windenergie staat. De gemeente wil onderzoek verrichten naar 

mogelijke locaties en vervolgens vastleggen waar wel en waar geen windenergie moge-

lijk is. Naar aanleiding van dit beleidsplan is de notitie verkenning windturbines in Ol-

dambt opgesteld (maart 2012).  

 

Door de gemeenteraad is op 23 mei 2012 besloten geen windparken te ontwikkelen in de 

gemeente. Ook in het huidige coalitieakkoord wordt bevestigd dat er geen windmolens in 

de gemeente gerealiseerd gaan worden. Hierbij is het uitgangspunt dat er eerst draag-

vlak bij de bevolking moet zijn, voordat windmolens gerealiseerd kunnen worden. 

 

 

4.4.3 Gemeente Veendam 

 

Structuurvisie 

In de structuurvisie (16 februari 2015) geeft de gemeente aan dat zij voorstander is van 

duurzame energie, zoals biomassa, aardwarmte en windmolens.  

 

De gemeente Veendam heeft ook deel uitgemaakt van de Streekraad Oost-Groningen en 

daarmee de nota ‘Energiek met Energie, Samen op weg naar een duurzamer Oost-

Groningen (uni 2009) mede onderschreven (zie verder paragraaf 4.4.1). 
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4.5 Conclusies en randvoorwaarden 
 

Het beoogde windpark N33 past binnen het Rijksbeleid voor windenergie en de IPO af-

spraken die voor de provincie Groningen zijn gemaakt voor windenergie. Het komt niet 

overeen met het gemeentelijk beleid voor windenergie. De bepaling van de locatie en de 

invulling van het windpark zijn het gevolg van een langdurig proces waarbij de provincie 

Groningen vanaf het begin nauw betrokken is geweest. In het keuzeproces voor locatie 

en voorkeursalternatief heeft een afweging van de duurzaamheids-, economische en 

ruimtelijke aspecten plaatsgevonden. 

Het Rijk is zich ervan bewust dat het windpark niet (geheel) past binnen het huidige pro-

vinciale - en gemeentelijke beleid. Bij de vaststelling van dit inpassingsplan heeft het Rijk 

ook voornoemd beleid betrokken, maar is vanwege verschillende argumenten daarvan 

afgeweken. Daarbij is van belang geweest de noodzaak om middels windenergie als 

duurzame vorm van energieopwekking deels te voorzien in realisatie van de nationale 

doelstelling van 14% duurzame energie in 2020. Met de gekozen opstelling van windtur-

bines zijn alle belangen afgewogen en is binnen de wettelijke kaders, de Structuurvisie 

Windenergie op Land en de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020, zoveel als 

mogelijk rekening gehouden met verschillende belangen waaronder het Omgevingsplan 

van de provincie Groningen, de mogelijkheden voor optimalisatie van de ruimtelijke in-

passing met het oog op omwonenden, en de business case van de initiatiefnemers. 
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5. MER 

 

 

5.1 M.e.r-procedure 
 

Verplichting tot het doorlopen van een m.e.r. 

Om de milieueffecten van een project in kaart te brengen, wordt een m.e.r.-procedure 

doorlopen. De m.e.r.-procedure heeft tot doel het milieubelang een volwaardige plaats te 

geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen 

voor het milieu. In het kader van de m.e.r.-procedure is een milieueffectrapport (MER) 

opgesteld: ‘MER windpark N33’. Het MER beschrijft welke milieueffecten te verwachten 

zijn als gevolg van de realisatie van een windpark in dit gebied. De m.e.r.-procedure is 

wettelijk geregeld in de Wet milieubeheer.  

 

De Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage maken onderscheid in: 

 een m.e.r-plicht voor plannen (planMER); 

 een mer-(beoordelings)plicht voor projecten (projectMER). 

 

Een milieueffectrapportage staat niet op zichzelf, maar is een hulpmiddel bij de besluit-

vorming over een plan of project. Een planMER is gekoppeld aan de besluiten (plannen) 

van de overheid die een kader scheppen voor een mer-(beoordelings)plichtige activiteit.  

 

Een projectMER is gekoppeld aan de besluiten (plannen of vergunningen) die de uitvoe-

ring van mer-(beoordelings)plichtige activiteiten direct mogelijk maken. Het oprichten van 

een windpark van meer dan 10 windturbines, of met een vermogen van meer dan circa 

15 MW is genoemd in de bijlage van het Besluit m.e.r., onderdeel D 22.2. Op de activitei-

ten in deze zogeheten D-lijst is geen directe project-m.e.r.-plicht van toepassing maar 

geldt de mer-beoordelingsplicht. 

 

Initiatiefnemers hebben ervoor gekozen om niet eerst een m.e.r.-beoordelingsprocedure 

te doorlopen maar direct vrijwillig een project-m.e.r.-procedure te doorlopen. Deze keuze 

is genomen vanwege de toegevoegde waarde aan het proces om, vanuit milieuoogpunt, 

te komen tot een optimale invulling van de locatie. Daarnaast is deze keuze mede inge-

geven door het feit dat op het project reeds een plan- m.e.r-plicht van toepassing is. De 

reden daarvoor is dat het inpassingsplan een plan vormt dat een kader schept voor of 

vooruit loopt op een m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit, te weten de omgevingsvergun-

ning voor het windpark.  
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Combinatieprocedure plan- en project-m.e.r. 

Indien voor een activiteit tegelijkertijd een besluit en een plan worden voorbereid, uitslui-

tend met het oog op de inpassing van die activiteit, wordt op grond van artikel 14.4b Wet 

milieubeheer (Wm) één gecombineerd MER opgesteld en één m.e.r.-procedure doorlo-

pen. Kortheidshalve wordt daarom gesproken over de 'combinatieprocedure' en enkel 

nog over 'het MER'.
11

 

 

In casu gaat het dus om een MER met een dubbele functie. In de eerste plaats betreft het 

een onderbouwend rapport ten behoeve van het onderhavige inpassingsplan; het plan-

MER. Hiervoor zijn de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu 

bevoegd gezag. In de tweede plaats betreft het een onderbouwing van de vergunningen 

die afgegeven moeten worden; het projectMER.  

 

MER en inpassingsplan 

Volgens artikel 7.37 Wm dient het bevoegd gezag (het Rijk) in het kader van het besluit 

tot vaststelling van het inpassingsplan te vermelden: 

 de wijze waarop rekening gehouden is met de in het milieueffectrapport beschreven 

gevolgen voor het milieu; 

 hetgeen is overwogen over de in het MER beschreven alternatieven; 

 hetgeen is overwogen over de inzake het MER ingebrachte opmerkingen en advie-

zen, waaronder het toetsingsadvies van de Commissie voor de milieueffectrapporta-

ge.  

In dit hoofdstuk en hoofdstuk 9 wordt hiervan verslag gedaan.  

 

 

5.2 Afweging alternatieven MER 

 

Het MER is opgebouwd uit drie delen die in deze paragraaf per onderdeel worden be-

sproken: 

1. de afweging van locatiealternatieven; 

2. de afweging van de inrichtingsvarianten; 

3. bepalen van het voorkeursalternatief (VKA). 

 

5.2.1 Locatiealternatieven 
 

De locatie langs de rijksweg N33 in Groningen ligt vast in het provinciaal omgevingsbe-

leid en het Rijksbeleid. Desondanks is er, gelet op de vereisten die aan een MER gesteld 

worden en uit het oogpunt van zorgvuldigheid, voor gekozen om de locatie voor windpark 

N33 nader te onderbouwen met meer gedetailleerde milieu-informatie. 

 

 

 

                                                      
11

 Milieueffectrapport Windpark N33, 30 november 2015. 



Hoofdstuk 5 28  

Nadere afbakening: reëel alternatief binnen Noordoost –Nederland 

Als zoekgebied is aangesloten op de door het Rijk in de Structuurvisie Windenergie op 

land en in de Structuurvisie Infrastructuur en ruimte als ‘kansrijk voor windenergie’ aan-

geduide regio Noordoost–Nederland. Daarbij is ingezoomd op de provincies Groningen 

en Drenthe. 

 

Binnen het SVIR-zoekgebied voor windenergie in de provincies in Groningen en Drenthe 

zijn de ruimtelijke, wettelijke en technische belemmeringen in beeld gebracht. Deze be-

lemmeringen zijn afstanden tot woonbebouwing, wegen, spoorwegen, buisleidingen, 

bovengrondse elektrische infrastructuur, militaire terreinen en laagvliegroutes. De gebie-

den waar geen of weinig belemmeringen zijn, bieden potentieel ruimte voor het plaatsen 

van windturbines.  

 

Van deze gebieden in Groningen en Drenthe waar niet of nauwelijks belemmeringen zijn, 

is bepaald welke gebieden met in acht name van de aanwezige woonbebouwing potenti-

eel omvangrijk genoeg zijn voor een windenergieproject van 100 MW of meer. Uit de 

analyse volgt dat 12 locaties aan deze criteria voldoen.  

 

  

Figuur 5.1. Te beoordelen locaties > 100 MW  



Hoofdstuk 5 29  

Tabel 5.1. Locaties 

Locatienummer Naam locatie 

D1 De Drentse Monden – Oostermoer 

D2 N391-Emmen 

G1 A7 (Ulsderpolder) 

G2 Reiderland-Slaperdijk 

G3 Eemshaven-west 

G4 Tussen Nieuwe Pekela, Alteveer en Stadskanaal 

G5 Langs kanaal oostelijk van Zuidbroek, westelijk van Scheemda en ten 

noorden van Meeden 

G6 Tussen Nieuwolda en Midwolda langs de weg N362 

G7 Open gebied tussen Winschoten, Blijham en Bellingwolde 

G8 Ten noorden van Kloosterburen 

G9 N33 Veendam/Menterwolde 

G10 Delfzijl Zuid 

 

Beoordelingscriteria 

De locatiealternatieven (inclusief de locatie N33) zijn kwalitatief beoordeeld aan de hand 

van de volgende vier beoordelingscriteria. Voor de waarderingen is daarbij een vijfpunt-

schaal gehanteerd: positief (+), licht positief (0/+), neutraal (0), licht negatief (0/-) en ne-

gatief (-).  

 

Energieopbrengst 

Het potentieel opgesteld vermogen (hoeveelheid megawatt) is in de beoordeling van de 

locaties gehanteerd als maatstaf voor de hoeveelheid energie die opgewekt kan worden 

op een locatie. Hoe hoger het potentieel opgesteld vermogen, hoe positiever de score. 

 

Leefomgeving 

Beoordeeld is of de locatie qua omgevingsaspecten potentiële hinder kan opleveren voor 

omwonenden. Hieronder vallen de effecten van geluid en slagschaduw. Er is gekeken 

naar het aantal woningen binnen het gebied van 450 tot 1500 meter rond de locaties 

waarbinnen voldaan wordt aan de normen voor slagschaduw en geluid, maar waar nog 

wel effecten te verwachten zijn.  

Om locaties met een verschillende omvang te kunnen vergelijken, is rekening gehouden 

met het aantal woningen per MW door het aantal woningen te delen door het aantal 

MW’s van de betreffende locatie. Een locatie waar per MW weinig woningen in of in de 

nabijheid liggen scoort minder negatief dan waar dat aantal hoger is. 

 
Ecologie 

In de ruime omgeving van de locaties bevinden zich Natura 2000-gebieden, Beschermde 

Natuurmonumenten, gebieden die deel uit maken van de provinciale Ecologische Hoofd-

structuur (EHS) en gebieden die door de provincies Drenthe en Groningen aangewezen 

zijn voor weide- en akkervogels of foerageergebied. Daarnaast zijn effecten op be-
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schermde soorten (o.a. vogels en vleermuizen) mogelijk. Op basis van een kwalitatief 

deskundigenoordeel scoort een locatie positiever als er minder effecten op beschermde 

gebieden en soorten te verwachten zijn. 

 

Landschap 

De locaties zijn beoordeeld aan de hand van criteria die zijn benoemd in het provinciale 

beleid van Drenthe en Groningen. Als een locatie ligt in een gebied dat aansluit bij infra-

structuur en/of industrie en niet in een gebied ligt dat gekenmerkt wordt door openheid, 

scoort de locatie het hoogst.  

 
Beoordeling locaties 

In onderstaande tabel zijn de scores voor de locaties weergegeven. De locaties zijn rela-

tief, ten opzichte van elkaar, gescoord. Zo wordt inzichtelijk gemaakt wat de verschillen 

tussen de locaties zijn. Er kan dus een positief of negatief effect in absolute zin plaatsvin-

den, die door de onderlinge vergelijking van gebieden neutraal (‘0’) kan scoren. 

 

Tabel 5.2. Scores locatiealternatieven en de locatie N33 

Nr. Locatie Energie 

Opbrengst 

Leefomge-

ving 

Ecologie Landschap 

D1 De Drentse Monden - Ooster-

moer 

+ 0/- 0 0/- 

D2 N391-Emmen 0/+ - 0/- 0/- 

G1 A7 (Ulsderpolder) 0/+ 0/- 0/- 0/- 

G2 Reiderland-Slaperdijk + 0 - - 

G3 Eemshaven-west 0/+ 0 - 0/- 

G4 Tussen Nieuwe Pekela, Alteveer 

en Stadskanaal 

0/+ 0/- 0 - 

G5 Langs kanaal Zuidbroek + 0/- 0 0/- 

G6 Tussen Nieuwolda en Midwolda 

langs de weg N362 

+ 0 0/- - 

G7 Open gebied Winschoten, Blij-

ham en Bellingwolde 

0 0/- 0 - 

G8 Ten noorden van Kloosterburen 0 0 - - 

G9 N33 Veendam/ Menterwolde 0 - 0 0/- 

G10 Delfzijl Zuid 0/+ 0 - 0 

 

Uit de vergelijking volgt dat meerdere locaties geschikt zijn voor grootschalige opwekking 

van windenergie. Wel kennen alle locaties op een of meerdere thema’s aandachtspunten. 

Geconcludeerd kan worden dat de  locatie G9 N33 Veendam/Menterwolde geschikt is 

voor de realisatie van een grootschalig windpark en ten opzichte van de andere locaties 

positief scoort op ecologie en landschap. Dit sluit aan bij het rijks- en Gronings provinci-

aal beleid waarin is aangegeven da dit gebied geschikt is voor grootschalige windenergie. 

Het plangebied scoort negatief ten opzichte van de andere locaties met betrekking tot de 
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leefomgeving. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor het bepalen van de inrichtingsva-

rianten en de effectbeoordeling. Dit komt door de nabijheid van Veendam als grote kern 

en een aantal kleinere kernen en linten, waardoor er veel woningen in de omgeving van 

de locatie liggen. Hierbij past de nuance dat een deel van deze woningen wordt afge-

schermd doordat ze in kernen liggen en door het industrie- en bedrijventerrein dat ligt 

tussen het plangebied van het windpark en de woningen in Veendam.  

 

5.2.2 Inrichtingsvarianten windpark 

 

Uitgangspunten inrichtingsvarianten 

Binnen de ontwerpruimte zijn verschillende inrichtingsvarianten voor de plaatsing van 120 

MW denkbaar. Bij de bepaling van de inrichtingsvarianten is gekeken naar de kenmerken 

van het gebied en de benodigde ruimte en de afstand tussen windturbines. Er is rekening 

gehouden met: 

 de ligging ten opzichte van woonkernen en bebouwingslinten; 

 zo veel mogelijk aansluiten bij de rijksweg N33 en de bedrijventerreinen bij Veendam; 

 afstand tot buisleidingen, hoogspanningslijnen, wegen, spoorwegen en waterwegen; 

 een herkenbare opstellingsvorm (lijnen, clusters); 

 mogelijkheden voor plaatsing van windturbines in twee klassen 3-5 MW en 5-8 MW; 

 een onderlinge afstand tussen windturbines van 4-4,5 keer de rotordiameter.  

 

Zes inrichtingsvarianten 

Op basis van de uitgangspunten zijn er zes inrichtingsvarianten bepaald. Door de be-

bouwingslinten die in het plangebied liggen is er sprake van drie deelgebieden: noord, 

midden en zuid. In onderstaande tabel worden de verschillende turbines en opstelling per 

deelgebied en per variant weergegeven. In de navolgende figuur zijn de zes varianten 

naast elkaar weergegeven. 
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Tabel 5.3 zes inrichtingsvarianten 

 Noord Midden Zuid Totaal en ver-

mogen 

Variant 

1 

 

11 windturbines 

2 evenwijdige lijnen aan 

beide zijden N33 

8 windturbines 

Twee rijen ooste-

lijk van N33 

4 windturbines 

Enkele rij oostelijk 

van N33 

23 windturbines  

Vermogen 5-8 MW 

Variant 

2 

17 windturbines 

Negen windturbines 

raster en acht windturbi-

nes in 3 rijen aan beide 

zijden N33 

10 windturbines 

2 rijen oostelijk 

N33 met lichte 

kromming tussen 

de opstellingen 

5 windturbines 

Enkele rij oostelijk 

van N33 

32 windturbines 

Vermogen 3 – 5 MW 

Variant 

3 

18 windturbines 

Vier rijen windturbines in 

een raster aan beide 

zijden N33 

5 windturbines 

Enkele rij oostelijk 

van N33 

Geen windturbines 23 windturbines 

Vermogen 5 – 8 MW 

Variant 

4 

18 windturbines 

Vier rijen windturbines in 

een raster aan beide 

zijden N33 

8 windturbines 

Twee rijen ooste-

lijk van N33 

8 windturbines 

Twee rijen oostelijk 

van N33 

34 windturbines 

Vermogen 3 -5 MW 

Variant 

5 

22 windturbines 

Vijf rijen windturbines in 

een raster aan beide 

zijden N33 

11 windturbines 

Drie rijen oostelijk 

van N33 

Geen windturbines 33 windturbines  

Vermogen 3- 5 MW 

Variant 

6 

35 windturbines 

Gevarieerde clusterop-

stelling aan beide zijden 

N33 

Geen windturbi-

nes 

Geen windturbines 35 windturbines 

Vermogen 3-5 MW 
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Figuur 5.2. Zes inrichtingsvarianten MER (Bron MER Windpark N33, Pondera)  
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De inrichtingsvarianten zijn net als de locatiealternatieven beoordeeld op de aspecten: 

 geluid; 

 slagschaduw; 

 flora en fauna; 

 cultuurhistorie en archeologie; 

 landschap; 

 water en bodem; 

 veiligheid; 

 ruimtegebruik; 

 duurzame energieopbrengsten en theoretisch vermeden emissies. 

 

In onderstaande tabel is de scoretabel van effectenvergelijking van de inrichtingsvarian-

ten opgenomen, waarbij mitigerende maatregelen (geluidreducerende instelling en stil-

standvoorzieningen ten behoeve van slagschaduw) zijn meegenomen. 

 
 
 

Onderwerp Effect score varianten 

Aspect Criterium 1 2 3 4 5 6 

Geluid Mate van hinder in geluidcontour Lden 

47 tot 42 dB - - - - - - - 0/- 

Mate van hinder in geluidcontour Lden 

42 tot 37 dB - - - - - - - 0/- 

Kwalitatieve beoordeling verandering 

in akoestische kwaliteit van de omge-

ving* 

- - - - - - - - 

Kwalitatieve beoordeling van het laag 

frequente geluid op de maatgevende 

toetspunten 

0 0 0 0 0 0 

Slagschaduw Aantal woningen met meer dan zes 

uur slagschaduw voor en na mitigatie 0 0 0 0 0 0 

Mate van hinder met een kortere duur 

dan zes uur - - - - - - - 0/- 

Ecologie Soortbescherming vogels - - - - - - 

Soortbescherming vleermuizen - - - - - - 

Gebiedsbescherming Natura 2000 0 0 0 0 0 0 

Gebiedsbescherming NNN 0 0 0 0 0 0 

Gebiedsbescherming provinciaal be-

leid 0 0 0 0 0 0 

Cultuurhistorie Archeologische waarde - - - - - - 

Landschap Effect op bestaande landschappelijke - - - - - - - - - - 

Tabel 5.5. Overzicht beoordelingscriteria Windpark N33 voor en na toepassing van mitigerende maatregelen 
(Bron MER Windpark N33, Pondera) 
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Onderwerp Effect score varianten 

Aspect Criterium 1 2 3 4 5 6 

en cultuurhistorische waarden 

Herkenbaarheid van de opstelling + + - - - 0 + 0 

Mogelijkheid tot samenhang met an-

dere windparken + + - - - + + 

Effect op de visuele rust - - - - - - - - - - 

Water en bo-

dem 

Grondwater 0 0 0 0 0 0 

Oppervlaktewater 0 0 0 0 0 0 

Hemelwaterafvoer 0 0 0 0 0 0 

Overstromingsgevoeligheid 0 0 0 0 0 0 

Veiligheid Bebouwing 0 0 0 0 0 0 

Wegen, waterwegen en spoorwegen - - 0 - 0 - 

Industrie 0 0 0 0 0 0 

Ondergrondse transportleidingen  - - - - - - 

Hoogspanningslijnen - - 0 - 0 - 

Dijklichamen en waterkeringen 0 0 - - - - 

Vliegverkeer en radar 0 0 0 0 0 0 

Ruimtegebruik Mogelijkheden voor multifunctioneel 

ruimtegebruik 0 0 0 0 0 0 

Straalverbindingen - - - - - - - - - - 

Energieop-

brengst en 

vermeden 

emissies 

Opbrengst in MWh + + + + + + + + + + + + 

Efficiëntie windpark in vollasturen 

(MWh/MW)*** 
+ + + + + + + + + + 

CO2-emissiereductie in Kton/jaar + + + + + + + + + + + + 

NOx en SO2 emissiereductie in 

Kton/jaar 
+ + + + + + + + + + + + 

 

Uit de effectvergelijking volgt dat de belangrijkste effecten te verwachten zijn voor de 

aspecten geluid, slagschaduw, externe veiligheid en landschap. De effecten op de aspec-

ten ecologie (flora en fauna), ruimtegebruik, energieopbrengst, archeologie, water en 

bodem zijn minder groot. Varianten 4 en 6 scoren het beste op de meest relevante mili-

euaspecten.  

 

In het MER zijn in de milieubeoordeling per thema aandachtspunten geïdentificeerd 

waaruit ‘bouwstenen’ afgeleid kunnen worden om keuzes te maken en te komen tot een 

evenwichtig voorkeursalternatief dat recht doet aan alle milieuaspecten. De bouwstenen 

zijn soms strijdig aan elkaar. Dit is hieronder samengevat: 
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 Wanneer vanuit geluid gekozen wordt voor concentratie van de effecten en het ont-

zien van het midden en zuidelijk deelgebied dan neemt het niveau van geluidhinder 

lokaal in het noordelijk deelgebied licht toe en zijn er minder mogelijkheden om een 

landschappelijk ordelijke opstelling te realiseren.  

 Vanuit het oogpunt van slagschaduw zijn voor het noordelijk deelgebied alle varian-

ten goed toepasbaar. Effecten van slagschaduw kunnen worden geminimaliseerd 

door een grotere afstand aan te houden tot de woonconcentraties bij Veendam en 

Ommelanderwijk.  

 Vanuit het oogpunt van landschap luidt het advies om bij gebruik van meerdere deel-

gebieden te zorgen voor duidelijk herkenbare opstellingsstructuren met consistente 

opstellingen. Bij concentraties van windturbines in één deelgebied kunnen optimalisa-

ties leiden tot een grid met strakkere lijnen en een duidelijkere opstelling. Toepassing 

van windturbines in meer dan één deelgebied kan leiden tot meer schuifruimte waar-

door de opstellingen kunnen worden verbeterd. 

 Vanuit water en bodem, veiligheid en ruimtegebruik geldt het advies om rekening te 

houden met de aangegeven toetsafstanden. Het aanhouden van de besproken 

toetsafstanden kan in strijd zijn met de gewenste optimalisaties voor landschap en 

leefomgeving.  

 Vanuit het oogpunt energieopbrengst dragen de windturbines uit de vermogensklas-

se van 3 tot 5 MW efficiënter bij aan het behalen van de nationale doelstellingen van 

14% duurzame energie. Grotere tussenafstanden en spreiding van de windturbines 

over een grotere oppervlakte geven ook positieve effecten op energieopbrengst maar 

dit is mogelijk in strijd met de gewenste optimalisaties voor landschap en leefomge-

ving.  

 

Het voorkeursalternatief (VKA) voor Windpark N33 is tot stand gekomen op basis van de 

uitkomsten van de effectbeoordeling van de zes varianten in dit MER, overleggen over 

deze resultaten met de provincie en gemeenten, overwegingen vanuit de ministeries van 

Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu en overwegingen vanuit initiatiefnemers. 

In de overleggen is een aantal randvoorwaarden leidend geweest bij het bespreken van 

de mogelijkheden voor het VKA: de toe te passen windturbines vallen in de vermogens-

range van 3 tot 5 MW en er wordt gestreefd naar een opgesteld vermogen van circa 120 

MW. Daarnaast dienen de windturbineposities te zijn geplaatst binnen het onderzochte 

plangebied. Voor het proces om te komen tot een voorkeursalternatief is een aantal 

bouwstenen opgesteld. Deze zijn weergegeven in tabel 5.6. 
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5.3 Voorkeursalternatief (VKA) 
 

Bij het tot stand komen van het voorkeursalternatief is uitgegaan van de  bouwstenen die 

volgen uit de effectbeoordeling. De bouwstenen zijn gebruikt om nadere analyses te doen 

voor verdere optimalisatie. Bij het komen tot een definitief VKA zijn de volgende zaken 

het belangrijkst geweest: 

 combineren van goede eigenschappen van varianten 4 en 6 uit het MER; 

 verschil tussen spreiding van effecten over meerdere deelgebieden versus concen-

tratie van effecten in één deelgebied; 

 verminderen van mogelijke geluidhinder beneden de norm; 

 vergroten van afstanden tot losse woningen én woonkernen; 

 optimaliseren van de opstelling voor landschap door meer regelmaat in het opstel-

lingspatroon, ook binnen een clusteropstelling; 

 zo veel mogelijk minimaliseren van effecten op bestaande infrastucturen zoals on-

dergrondse buisleidingen, hoogspanningslijnen en risicovolle installaties van derden; 

 windturbines: 

o uitvoering van een windturbine in de vermogensklasse 3 tot 5 MW; 

o ruimte beiden om de nieuwste stand der techniek op het gebied van windturbi-

nes toe te passen. 

 

In een bestuurlijk overleg van de Ministeries van EZ en I&M, de provincie Groningen en 

de gemeenten Menterwolde, Oldambt en Veendaam is bepaald dat het VKA zoveel mo-

gelijk moet voldoen aan de volgende eigenschappen: 

 Zo veel mogelijk verminderen van de mogelijke geluidhinder; 

 Zo groot mogelijke afstand tot woonkernen; 

 Goede landschappelijke inpassing; 

 Gelijke toepassing van de criteria in de verschillende gemeenten. 

 

 

Tabel 5.6. Overzicht Bouwstenen voor het VKA per thema (Bron MER Windpark N33, Pondera) 
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Figuur 5.3 VKA 
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De bouwstenen voor het VKA zijn gebruikt voor verdere optimalisatie. Bij het komen tot 

een definitief VKA zijn de volgende zaken het belangrijkste geweest: 

 Combineren van goede eigenschappen van varianten 4 en 6 uit het MER; 

 Verschil tussen spreiding van effecten over meerdere deelgebieden versus concen-

tratie van effecten in één deelgebied; 

 Verminderen van mogelijke geluidhinder beneden de norm; 

 Vergroten van afstanden tot losse woningen én woonkernen; 

 Optimaliseren van de opstelling voor landschap door meer regelmaat in het opstel-

lingspatroon, ook binnen een clusteropstelling; 

 Zo veel mogelijk minimaliseren van effecten op bestaande infrastructuren zoals on-

dergrondse buisleidingen, hoogspanningslijnen en risicovolle installaties van derden; 

 Windturbines: 

o Uitvoering van een windturbine in de vermogensklasse van 3 tot 5 MW; 

o Ruimte bieden om de nieuwste stand der techniek op het gebied van wind-

turbines toe te passen. 

 

In de periode van afronding van het MER en het uitvoeren van de analyses over optimali-

satie, heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de ministeries van EZ en IenM, de 

provincie Groningen en de gemeenten Oldambt, Menterwolde en Veendam. Hierin is 

aangegeven dat een VKA zo veel mogelijk dient te voldoen aan de volgende eigen-

schappen: 

 Zo veel mogelijk verminderen van de mogelijke geluidhinder; 

 Zo groot mogelijke afstanden tot woonkernen; 

 Goede landschappelijke inpassing; 

 Gelijke toepassing van de criteria in de verschillende gemeenten. 

Op basis van het bovenstaande is tot een geoptimaliseerde opstelling voor het VKA ge-

komen die zoveel mogelijk tegemoet komt aan bovenstaande aspecten en uitgangspun-

ten.  

 

 

5.4 Het voorkeursalternatief en de vertaling in het inpassingsplan 

Windenergie is een duurzame vorm van energieopwekking en is daarmee van groot al-

gemeen belang. Vandaar dat het Rijk zich inzet om op een zorgvuldige manier de hier-

voor gestelde doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 te behalen. Voor de bepa-

ling van de locatie en de invulling van het windpark heeft uitgebreid onderzoek plaatsge-

vonden, waarvan het resultaat is opgenomen in het MER. De inhoud van het MER is 

betrokken bij de belangenafweging ten aanzien van de opname van het VKA in dit inpas-

singsplan. In de beoordeling is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de beleidsaf-

wegingen op zowel Rijks-, provinciaal als gemeentelijk niveau. 

Daarnaast zijn de effecten op de omgeving in beeld gebracht waaruit blijkt dat: 

 (Al dan niet met mitigerende maatregelen) altijd voldaan kan worden aan de wettelij-

ke normen voor slagschaduw en geluid; 
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 Er beperkt effecten zijn te verwachten op vogels en vleermuizen en beschermde 

natuurgebieden; 

 De effecten op beschermde natuurgebieden verwaarloosbaar klein zijn en er geen 

effecten op de gunstige staat van instandhouding van vogels en vleermuizen zijn; 

 De effecten met betrekking tot externe veiligheid voldoen door de gekozen afstanden 

tot buisleidingen, gevoelige objecten en hoogspanningsleidingen aan de normen vol-

doen; 

 Er geen effecten op historisch bouwkundige en overige cultuurhistorische waarden in 

het plangebied zijn en de aanwezige cultuurhistorische patronen leesbaar blijven. 

Door de ingreep in de bodem worden geen archeologische waarden aangetast; 

 De keuze voor de lijnopstellingen in de deelgebieden Midden en Zuid, en voor het 

regelmatige rasterpatroon in het deelgebied Noord tot de meest gunstige landschap-

pelijke inpassing leiden, afgewogen ten opzichte van een zo goed mogelijk woon- en 

leefklimaat voor omwonenden; 

 Het windpark met de beoogde realisatie van 120 MW opgesteld vermogen een be-

langrijke bijdrage levert aan de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020. 

 

Tijdens bestuurlijk overleg is vastgesteld dat de betrokken gemeenten en de provincie de 

aspecten geluid, afstand tot woonkernen en woningen, en landschappelijke inpassing het 

meest van belang vinden voor een goede ruimtelijke inpassing. Uit het MER-onderzoek 

blijkt dat het voorkeursalternatief op deze aspecten het beste scoort. Voor de overige 

aspecten is het voorkeursalternatief vergelijkbaar met andere onderzochte varianten. 

Daarom wordt in dit inpassingsplan de bestemming van de betrokken gronden voor dit 

voorkeursalternatief bindend bepaald.  

  

In dit inpassingsplan wordt integraal de situering van de windturbines van het VKA vast-

gelegd. Het inpassingsplan is het toetsingskader voor het bouw- en gebruiksdeel van de 

te verlenen omgevingsvergunning. De turbineposities worden van een passende juri-

disch-planologische regeling voorzien waarbij de (minimale en maximale) afmetingen van 

de beoogde windturbines worden vastgelegd. De uiteindelijke keuze voor het type wind-

turbine wordt in een later stadium bepaald, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt 

van de ontwikkelingen in de markt. Omdat nu nog onduidelijk is welk turbinetype ge-

bouwd gaat worden, is het noodzakelijk dat in de planregeling voldoende flexibiliteit wordt 

geboden zodat een voldoende breed assortiment aan windturbines te zijner tijd kan wor-

den gebouwd. Met deze flexibiliteit is ook rekening gehouden in het MER. In het milieu-

onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit inpassingsplan is dan ook de informatie beschik-

baar om de mogelijke effecten van de te kiezen turbineposities te beoordelen. De mate 

van flexibiliteit is onderdeel van de planregeling die in hoofdstuk 7 nader wordt toegelicht. 
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Als onderdeel van de te beschouwen aspecten in het kader van een goede ruimtelijke 

ordening wordt in deze plantoelichting nader in gegaan op de milieueffecten als gevolg 

van de realisatie van de windturbines, zoals bijvoorbeeld slagschaduw en geluid. In 

hoofdstuk 6 wordt per milieuaspect besproken welke effecten er te verwachten zijn en 

hoe eventuele mitigerende maatregelen geborgd worden in het inpassingsplan. 
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6. TOETS MILIEU- EN WAARDENASPECTEN 

 

 
6.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk zijn voor het initiatief (het VKA) de toetsingskaders, samenvattingen en 

conclusies van de milieu- en waardenonderzoeken opgenomen die zijn uitgevoerd in het 

MER. Per aspect wordt beschreven op welke wijze een vertaling naar de bestemmings-

regeling heeft plaatsgevonden. In dit hoofdstuk wordt volstaan met en beknopte toetsing 

aan geldende grenswaarden en toetsingskaders. Voor een gedetailleerde beschrijving 

van de effecten van het beoogde windpark (en de onderzochte alternatieven) wordt ver-

wezen naar het MER Windpark N33. 

 

In het MER is gerekend met een aantal referentietypen windturbines. De uiteindelijke 

keuze voor het type windturbine wordt op een later moment gemaakt, zodat optimaal 

gebruik kan worden gemaakt van de ontwikkelingen in de markt. De uiteindelijke keuze 

wordt door meerdere factoren bepaald. In het inpassingsplan is enkel een marge opge-

nomen waarbinnen de te realiseren turbines moeten blijven. Naar de mogelijke (mili-

eu)effecten van deze marges is onderzoek gedaan in het MER.  

 

De onderzoeken naar de (milieu)effecten het nieuwe transformatorstation en de hoog-

spanningsverbinding worden momenteel uitgevoerd en worden toegevoegd aan het ont-

werpinpassingsplan. 

 

 

6.2 Geluid 

 

6.2.1 Toetsingskader 

 

Activiteitenbesluit 

Op het beoogde windpark is het toetsingskader voor geluid van windturbines van toepas-

sing dat is opgenomen in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 

(hierna: Activiteitenbesluit). Voor een windpark geldt de Lden-dosismaat met 47 Lden als 

norm voor de etmaalperiode en 41 dB Lnight als norm voor de nachtperiode (jaargemid-

deld)12. Aan deze norm moet worden voldaan op de gevel van een gevoelig gebouw of 

op de grens van een gevoelig terrein. Een gevoelig gebouw betreft een woning of een 

ander geluidsgevoelig gebouw als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder. Een ge-

voelig terrein betreft volgens artikel 1.2 van het Besluit geluidhinder een woonwagens-

tandplaats of een ligplaats voor woonschepen. 

                                                      
12

  Op grond van artikel 3.14a van het Activiteitenbesluit en brief d.d. 31 maart 2014, betreft laagfrequent 

geluid van windturbines, kenmerk IenM/bsk-2014/44564, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 

Wilma J. Mansveld.  
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Laagfrequent geluid 

‘Gewoon’ geluid, dat wil zeggen geluid zoals dit in de buitenlucht natuurlijk voorkomt, ligt 

meestal in het frequentiegebied tussen 400 en 2.500 Hz. Laag Frequent Geluid (LFG) is 

geluid met een frequentie beneden 100/125 Hz. Het is meestal mechanisch gegenereerd 

geluid. Windturbines kunnen mogelijk LFG veroorzaken. Hiervoor gelden in Nederland 

echter geen specifieke wettelijke normen, omdat de huidige normsystematiek voldoende 

bescherming biedt tegen laagfrequente geluidhinder.
13

  

 

 

6.2.2 Onderzoek 

 

Activiteitenbesluit 

De 47 Lden-contour is bepaald voor verschillende windturbinetypen. Hieruit volgt dat bij de 

woningen voldaan kan worden aan de normen van het Activiteitenbesluit. De windturbi-

nes hoeven niet voorzien te worden van mitigerende maatregelen zoals bijvoorbeeld een 

geluidmodus. 

 

Onderdeel van het windpark zijn 13 woningen welke tot de sfeer van de inrichting kunnen 

worden gerekend. De eigenaren van deze woningen hebben, gelet op de door hen te 

verrichten taken, een zodanige betrokkenheid bij de inrichting dat deze woningen om die 

reden tot de sfeer van de inrichting kunnen worden gerekend en geen bescherming be-

hoeven. De bewoners van de betreffende woningen houden visueel toezicht op de goede 

werking van de windturbines en zorgen ervoor dat onbevoegden niet in de directe omge-

ving van de turbines komen. Bovendien zijn de eigenaren van de woning(en) ook eige-

naar van gronden waarop een windturbine wordt gerealiseerd en deelnemende initiatief-

nemer van het park. Ze hebben derhalve een direct belang bij de goede werking van de 

turbines. De initiatiefnemers hebben met de eigenaren van de woningen schriftelijke af-

spraken gemaakt over de door hen te verrichten taken. 

Deze woningen kunnen bij de toetsing aan de wettelijke geluidsnormen buiten beschou-

wing blijven. Om in het kader van het woon- en leefklimaat inzicht te krijgen in de geluid-

belasting op de woningen in de sfeer van de inrichting is de cumulatieve geluidbelasting 

in het MER berekend. De geluidbelastingen bedragen maximaal Lden 52 dB en Lnight 46 dB 

voor de adressen Jan Kokweg 1 en 1a. Een dergelijke geluidbelasting is voor een leef-

klimaat in dit gebied als tamelijk slecht tot slecht te benoemen. De overige woningen in 

de sfeer van de inrichting hebben een geluidbelasting van een vergelijkbaar niveau of 

lager.  

De woningen in de sfeer van de inrichting die als beheerderswoning deel uitmaken van 

het windpark, zijn van een passende aanduiding in de planregeling voorzien en aange-

duid op de verbeelding.  

 

 

                                                      
13

  Uitspraak ABRvS, 201409222/1/R6, windmolenpark Nijmegen Noord- De Grift. 



Hoofdstuk 6 44  

 

Laagfrequent geluid 

Aangezien de bestaande normstelling voldoende bescherming geniet voor laagfrequent 

geluid en aan deze normstelling wordt voldaan, wordt het laagfrequent geluid aanvaard-

baar geacht. In het MER wordt in bijlage 6C kwantitatief ingegaan op laagfrequent geluid. 

 

Cumulatie 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is in het MER op 19 maatgevende toets-

punten het akoestisch klimaat beoordeeld, rekening houden met geluid van overige bron-

nen in de omgeving: snelweg A7, autoweg N33, vier relevante weggedeelten rond en in 

Veendam (N963, N366 en N385), de spoorlijn Stadskanaal-Zuidbroek en Scheemda-

Zuidbroek en het (geluid)gezoneerde industrieterrein ‘Industrieterreinen Veendam’. De 

cumulatie met andere bronnen is beschouwd conform de rekenregels uit het Reken- en 

meetvoorschrift windturbines
14

. Aan de hand van de methode Miedea wordt de akoesti-

sche kwaliteit van de omgeving bepaald door de cumulatieve effecten. 

 

In de bestaande situatie, zonder windpark N33, wordt de akoestische omgeving in het 

noordelijk en middendeelgebied beoordeeld als redelijk en in het zuidelijk deelgebied als 

goed. De akoestische omgeving verslechtert door de windturbines in het noordelijk deel-

gebied naar matig en afhankelijk van de gekozen turbine blijft het in het midden en zuide-

lijk deelgebied algemeen overeenkomstig (redelijk en goed) of wordt het slechter (matig 

en redelijk). 

 

Ruimtelijke aanvaardbaarheid 

Er is sprake van een goede ruimtelijke ordening voor geluid omdat voldaan wordt  aan de 

normen uit het Activiteitenbesluit en de cumulatieve geluidbelasting op de woningen (in 

de sfeer van de inrichting) aanvaardbaar wordt geacht. Verder is met behulp van geluids-

contouren op kaart inzicht verkregen in de geluidsbelasting van het windpark op de om-

liggende landbouwpercelen. Deze geluidsbelasting is zodanig gering dat dit geen onaan-

vaardbare effecten op de werkzaamheden op het landbouwperceel zal hebben. Deze 

effecten zijn dan ook aanvaardbaar.  

 

6.2.3 Conclusie en vertaling naar bestemmingsregeling 

 

Conclusie 

Het plan voldoet aan de normstelling ten aanzien van geluid van windturbines. Uit het 

akoestisch onderzoek in het MER blijkt dat met de gekozen opstelling van windturbines 

altijd voldaan kan worden aan de wettelijke geluidsnormen.  

 

De geluidsbelasting wordt aanvaardbaar geacht. De toename van het omgevingsgeluid 

hangt inherent samen met de keuze om op deze locaties op grootschalige wijze duurza-

me energie te produceren, waarbij het belang dat met het opwekken van duurzame ener-

                                                      
14

  Activiteitenregeling milieubeheer bijlage 4 
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gie is gemoeid zwaarder weegt dan de toename van de geluidsbelasting. Vanuit akoes-

tisch oogpunt blijft een aanvaardbaar woon- en leefklimaat aanwezig.  

 

Geconcludeerd wordt dat het aspect geluid van windturbines de uitvoering van het plan 

niet in de weg staat en dat geen sprake is van een onaanvaardbare aantasting van het 

woon- en leefklimaat van omwonenden. 

 

Vertaling in het inpassingsplan 

De woningen in de sfeer van de inrichting die als beheerderswoning deel uitmaken van 

het windpark, worden van een passende aanduiding in de planregeling voorzien. Hier-

mee is voor eenieder duidelijk dat deze woningen niet in de toetsing voor de wettelijke 

geluidsnormen worden betrokken.  

 

 
6.3 Slagschaduw 
 

6.3.1 Toetsingskader 

 

Het toetsingskader voor het aspect slagschaduw wordt gevormd door de voorschriften 

die zijn opgenomen in de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Acti-

viteitenregeling). De flikkerfrequentie, het contrast en de tijdsduur van de blootstelling, 

zijn van invloed op de mate van hinder die kan worden ondervonden.  

 

Bij de normstelling voor schaduwwerking wordt aangesloten bij de Activiteitenregeling. In 

deze regeling is opgenomen dat een windturbine moet zijn voorzien van een automati-

sche stilstandvoorziening indien de afstand tussen de windturbine(s) en woningen of 

andere slagschaduwgevoelige objecten minder dan 12x de rotordiameter bedraagt en 

indien gemiddeld de schaduw meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minu-

ten valt op een raam van een gevoelig object (o.a. woningen). Dit is vertaald in een 

toetswaarde voor de maximale schaduwduur van 6 uur per jaar.  

 
 

6.3.2 Onderzoek 

 

In het MER is voor verschillende turbinetypen berekend waar de totale jaarlijks verwachte 

hinderduur respectievelijk 0 of 6 uur bedraagt. Overschrijding van de norm voor de jaar-

lijkse hinderduur kan mogelijk optreden bij de woningen binnen de 6-uurscontour. Bij 

woningen buiten de 6-uurscontour wordt zeker aan de norm voor de maximale hinder-

duur voldaan.  

 

Om te voldoen aan de norm voor de jaarlijkse hinderduren van slagschaduw, worden 9 

windturbines voorzien van een stilstandsregeling (afhankelijk van het specifieke turbine-

type). Met een dergelijke voorziening kan de rotor, wanneer er slagschaduw op de wo-
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ningen van derden kan optreden, tijdelijk stilgezet worden om slagschaduw te voorko-

men.  

 

In de turbinebesturing worden bij een stilstandsvoorziening blokken van dagen en tijden 

geprogrammeerd waarbinnen de rotor wordt gestopt omdat er dan slagschaduw valt op 

woningen waar de turbine bijdraagt aan een overschrijding van de norm.  

De totale stilstandsduur kan met een zonneschijnsensor beperkt worden door de turbine 

alleen te stoppen op geprogrammeerde tijden indien ook tegelijkertijd de zon schijnt. 

Wanneer de zon niet schijnt zal er ook geen sprake zijn van slagschaduw en kan de tur-

bine door blijven draaien. Een dergelijke voorziening leidt tot enig productieverlies. Dit 

productieverlies is beperkt en aanvaardbaar voor de initiatiefnemers. De financieel-

economische uitvoerbaarheid van het windpark komt hierdoor evenmin in het geding. 

 

Met de stilstandsregelingen is er bij geen van de woningen sprake van een overschrijding 

van de norm. De toepassing van een stilstandsvoorziening is noodzakelijk op grond van 

het Activiteitenbesluit en de onderliggende regeling.   

 

Ruimtelijke aanvaardbaarheid 

Met het voldoen aan de normen uit het Activiteitenbesluit is ook een goede ruimtelijke 

ordening geborgd. Verder is inzicht verkregen in de slagschaduw van het windpark op de 

omliggende landbouwpercelen. Deze slagschaduw is zodanig gering dat dit geen onaan-

vaardbare effecten op de werkzaamheden op het landbouwperceel zal hebben. Deze 

effecten zijn dan ook aanvaardbaar 

 

6.3.3 Conclusie en vertaling naar bestemmingsregeling 

 

Conclusie 

Het plan voldoet aan het beleid en de normstelling ten aanzien van slagschaduwhinder 

als gevolg van windturbines. Uit het slagschaduwonderzoek in het MER blijkt dat met de 

gekozen opstelling voor elk windturbinetype na het treffen van maatregelen altijd aan de 

wettelijke normen kan worden voldaan. 

 

Vertaling in het inpassingsplan 

De woningen in de sfeer van de inrichting die als beheerderswoning deel uitmaken van 

het windpark, worden van een passende aanduiding in de planregeling voorzien. Hier-

mee is voor eenieder duidelijk dat deze woningen niet in de toetsing voor de slagscha-

duw worden betrokken.  
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6.4 Externe veiligheid 
 

6.4.1 Toetsingskader 

 

Windturbines zijn geen risicovolle inrichtingen als bedoeld in het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi). Bij externe veiligheidsrisico’s moet aandacht worden besteed aan 

ongevalscenario’s waarbij (een deel van) de rotor afbreekt, de gondel van de windturbine 

loskomt of de windturbine omvalt. 

 

Twee begrippen staan bij externe veiligheid centraal: het plaatsgebonden risico (PR) en 

het groepsrisico (GR). 

 

Plaatsgebonden risico (PR) 

Het plaatsgebonden risico wordt omschreven als de kans dat een persoon die gedurende 

een heel jaar onafgebroken en onbeschermd op een bepaalde plaats verblijft, ten gevol-

ge van een ongewoon voorval met een gevaarlijke stof of windturbine komt te overlijden. 

Voor het plaatsgebonden risico geldt de risicocontour van de kans één op een miljoen 

per jaar (10
-6

 per jaar) als grenswaarde voor kwetsbare objecten. Voor kwetsbare objec-

ten kan van deze norm niet worden afgeweken. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt 

de kans van één op de honderdduizend per jaar (10
-5

 per jaar) als grenswaarde. Voor het 

beoordelen van dit soort ongevalscenario’s zijn normen voor het plaatsgebonden risico 

opgenomen in het Activiteitenbesluit
15

. Zie verder onder het kopje ‘Activiteitenbesluit en 

het Handboek Risicozonering Windturbines’. 

 

Groepsrisico (GR) 

Het groepsrisico is de cumulatieve kans, grafisch weergegeven in een curve (zogeheten 

fN-curve), dat een groep personen van 10, 100 en 1.000 personen tegelijk komt te over-

lijden als gevolg van een ongewoon voorval met gevaarlijke stoffen of met een windturbi-

ne. Het groepsrisico is niet genormeerd. Hiervoor geldt enkel een oriënterende waarde 

waarboven een afweging gemaakt moet worden over de aanvaardbaarheid van de risi-

co’s.  

 

Het groepsrisico wordt enkel bepaald voor het invloedsgebied van een risicobron. Het 

invloedsgebied is het gebied waarin personen worden meegeteld voor de berekening van 

het groepsrisico. Veelal wordt hiervoor het gebied gebruikt dat is gelegen binnen de 10
-8

-

contour van het PR. Dit komt overeen met het gebied dat wordt getroffen door een onge-

val met een kans van één op honderd miljoen per jaar. 

 

Activiteitenbesluit en het Handboek Risicozonering Windturbines 

Het plaatsgebonden risico voor een windturbine wordt in de praktijk bepaald aan de hand 

van de risicomodellering uit het Handboek Risicozonering Windturbines. Ook het Activi-

                                                      
15

  Artikel 3.15a. 
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teitenbesluit is van deze risicobenadering uit gegaan, maar heeft de systematiek niet 

dwingend voorgeschreven. 

De verplichting om het groepsrisico inzichtelijk te maken is in het Activiteitenbesluit ach-

terwege gebleven. Dit is gedaan omdat het Activiteitenbesluit de plaatsing van een wind-

turbine niet normeert. Het inzichtelijk maken van het groepsrisico - en, indien nodig, het 

verantwoorden van een eventuele toename daarvan - dient dan ook geheel in het spoor 

van ruimtelijke ordening plaats te vinden. 

 

In het handboek wordt voor het groepsrisico voor windturbines aangesloten op het Bevi. 

In het Bevi is het groepsrisico een oriënterende waarde, waarvoor voor het bevoegd ge-

zag een verantwoordingsplicht geldt. In de praktijk blijkt overigens dat windturbines zel-

den of nooit tot een groepsrisico leiden. Dit heeft ermee te maken dat voor veel windtur-

bines geen ongevalscenario’s denkbaar zijn waarbij 10 of meer personen tegelijkertijd, 

ten gevolge van een calamiteit met de windturbine, om het leven kunnen komen. Het 

groepsrisico is bijvoorbeeld relevant bij de oprichting van een windturbine binnen het 

invloedsgebied van een buisleiding.  

 

6.4.2 Onderzoek 

 

Woningen 

Er bevinden zich geen woningen, woningen in de sfeer van de inrichting of andere 

kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten binnen de PR 10
-6

-contour en dus ook niet bin-

nen de kleinere PR 10
-5

 contouren voor beperkt kwetsbare objecten.  

 

Risicovolle inrichtingen 

Er zijn meerdere risicovolle bovengrondse installaties en inrichtingen van de Gasunie en 

de NAM in de omgeving die mogelijk effecten ondervinden. Hiervoor zijn de mogelijke 

effecten als gevolg van het VKA in beeld gebracht. Het VKA voldoet aan de toetsafstan-

den of voegt geen significant risico toe aan de inrichtingen en industrieën en heeft daar-

mee geen effect op deze installaties. De effecten op de toekomstige stikstoffabriek van 

de Gasunie zijn van niet significante omvang. 

 

Wegen, spoorwegen en vaarwegen 

In of in de nabijheid van het plangebied bevinden zich de wegen A7 en N33, de spoorlij-

nen Zuidbroek-Veendam en Zuidbroek-Scheemda en de vaarweg A.G. Wildervanckka-

naal. Het VKA voldoet aan de toetsafstanden voor wegen, waterwegen en spoorwegen. 

De additionele risico’s van plaatsing van windturbines veroorzaken geen significante ef-

fecten op de veiligheid van de infrastructuren. 

 

Buisleidingen  

De te hanteren toetsingsafstanden tot ondergrondse buisleidingen voor het voorkeursal-

ternatief is 200 meter. Op 1 windturbine na, kan worden voldaan aan de toetsafstanden 

tot ondergrondse transportleidingen. Optredende effecten zijn hiermee van een niet signi-
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ficante omvang. Voor de ene windturbine is in het MER aangetoond dat er geen schade 

aan de buisleiding kan optreden. Er zijn daarmee geen risico’s voor de omgeving te ver-

wachten. 

 

Dijklichamen en waterkeringen 

In het MER zijn de effecten op de waterkeringen berekend. De windturbines voegen een 

additioneel risico toe aan de faalkans van de waterkering. In vergelijking met de (gewens-

te) overstromingskans van 1:300 (of 1:1000) voegt de aanwezigheid van de windturbines 

een additioneel risico van kleiner dan 10% toe aan de huidige overstromingskans. Een 

dergelijke risicotoevoeging wordt als acceptabel beschouwd.  

 

Hoogspanningsleidingen  

Er bevinden zich geen windturbines binnen de toetsafstand van hoogspanningslijnen 

zoals deze door TenneT zijn afgegeven.  

 

6.4.3 Conclusie en vertaling naar bestemmingsregeling 

 

Conclusie 

De beoogde opstelling van de windturbines voldoet aan de geldende veiligheidseisen.  

 

Vertaling in het inpassingsplan 

Aangezien aan de veiligheidseisen voldaan wordt behoeft het aspect externe veiligheid 

geen nadere vertaling in de regels van het inpassingsplan. 
 

6.5 Ecologie 
 
6.5.1 Toetsingskader 

 

Gebiedsbescherming Natuurbeschermingswet 1998 

Uit het oogpunt van gebiedsbescherming is de Natuurbeschermingswet 1998 van belang. 

Deze wet onderscheidt drie soorten gebieden, te weten: 

a. door de minister van EZ aangewezen Natura 2000-gebieden, zoals bedoeld in de 

Vogel- en Habitatrichtlijn; 

b. door de minister van EZ aangewezen beschermde natuurmonumenten; 

c. door Gedeputeerde Staten aangewezen beschermde landschapsgezichten. 

 

De wet bevat een zwaar beschermingsregime voor de onder a en b bedoelde gebieden 

(in de vorm van verboden voor allerlei handelingen, behoudens vergunning van Gedepu-

teerde Staten of de minister van EZ (voorheen ministerie van EL&I / LNV). De speciale 

beschermingszones (bedoeld onder a) hebben een externe werking, zodat ook ingrepen 

die buiten deze zones plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden 

getoetst op het effect van de ingreep op soorten en habitats. 
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Bij de voorbereiding van een inpassingsplan moet worden onderzocht of de Natuurbe-

schermingswet 1998 de uitvoering van het project niet in de weg staat. Dit is het geval 

wanneer de uitvoering tot ingrepen noodzaakt waarvan moet worden aangenomen dat 

daarvoor geen Nb-wetvergunning zal kunnen worden verkregen. 

 

Criterium voor de beoordeling zijn significant negatieve effecten op de instandhoudings-

doelstellingen voor de betreffende gebieden en het functioneren van het gebied. Van 

significante effecten is sprake indien een instandhoudingsdoelstelling van het Natura 

2000-gebied in gevaar kan komen. Hierbij wordt ook gekeken naar de externe werking en 

cumulatie. 

 

Soortenbescherming 

Voor de soortenbescherming is de Flora- en faunawet (hierna Ffw) van toepassing. Deze 

wet is gericht op de bescherming van dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefge-

bied. De Ffw bevat onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, 

verontrusten of verstoren van beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en 

andere voortplantings- of vaste rust- en verblijfsplaatsen. De wet maakt hierbij een on-

derscheid tussen ‘licht’ en ‘zwaar’ beschermde soorten. Indien sprake is van bestendig 

beheer, onderhoud of gebruik, gelden voor sommige, met name genoemde soorten, de 

verbodsbepalingen van de Ffw niet. Er is dan sprake van vrijstelling op grond van de wet. 

Voor zover deze vrijstelling niet van toepassing is, bestaat de mogelijkheid om van de 

verbodsbepalingen ontheffing te verkrijgen van de Staatssecretaris van EZ. Voor de 

zwaar beschermde soorten wordt deze ontheffing slechts verleend, indien: 

 er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en 

bosbouw, bestendig gebruik en dwingende reden van groot openbaar belang); 

 er geen alternatief is; 

 geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 

 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient in het geval van zwaar beschermde soorten of broe-

dende vogels overtreding van de Ffw voorkomen te worden door het treffen van maatre-

gelen, aangezien voor dergelijke situaties geen ontheffing kan worden verleend. 

 

Met betrekking tot vogels hanteert het Ministerie van EZ de volgende interpretatie van 

artikel 11: De verbodsbepalingen van artikel 11 beperken zich bij vogels tot alleen de 

plaatsen waar gebroed wordt, inclusief de functionele omgeving om het broeden succes-

vol te doen zijn, én slechts gedurende de periode dat er gebroed wordt. 

 

De Ffw is in zoverre voor de ontwikkeling van het windpark van belang, dat bij de voorbe-

reiding van het project moet worden onderzocht of deze wet de uitvoering van de ontwik-

keling niet in de weg staat. 
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Gebiedsbescherming Natuurnetwerk Nederland  

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) is een sa-

menhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het netwerk 

wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbin-

dingszones. Voor deze gebieden geldt een planologisch beschermingsregime. Activitei-

ten in deze gebieden zijn alleen toegestaan als ze geen negatieve effecten hebben op de 

wezenlijke kenmerken of waarden of als deze kunnen worden tegengegaan met mitige-

rende maatregelen. Het Natuurnetwerk Nederland is op provinciaal niveau verankerd in 

de Provinciale Omgevingsverordening van de provincie Groningen. 

 

Provinciaal beleid 

De provincie Groningen kent ook een planologische bescherming voor weidevogel- en 

akkerfaunagebieden en ganzenfoerageergebieden. De bescherming daarvan is vastge-

legd in de Provinciale Omgevingsverordening.  

 

6.5.2 Onderzoek 

 
Natura 2000-gebieden  

Het windpark ligt niet in een Natura 2000-gebied. In de ruime omgeving bevinden zich de 

Natura 2000-gebieden: Zuidlaardermeergebied, Waddenzee, Drentsche Aa-gebied, 

Drouwenerzand, Elperstroomgebied en Lieftinghsbroek.  

  

Figuur 6.1 Ligging Natura 2000-gebieden 
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Voor de niet-broedvogels waarvoor het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied is 

aangewezen, hebben alleen de kleine zwaan, toendrarietgans en kolgans een duidelijke 

binding met het plangebied. Significant verstorende effecten van windpark N33 op de 

overige Natura 2000-gebieden in de omgeving en de overige soorten niet-broedvogels 

van het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied zijn op voorhand met zekerheid uit te 

sluiten. 

 

Additionele sterfte 

Het exploiteren van windturbines leidt in potentie tot additionele sterfte van vogels: dit is 

de extra sterfte op de natuurlijke jaarlijkse sterfte. Dit effect heeft mogelijk doorwerking op 

de populatie en daarmee op het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen voor 

nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Om te beoordelen of er mogelijk sprake is van signi-

ficante effecten is in het MER bepaald wat de 1% mortaliteitsnorm is van kleine zwaan, 

toendrarietgans en kolgans en is berekend wat de aantallen slachtoffers zijn van aanva-

ringen in de gebruiksfase. Voor de toendrarietgans betreft het circa één slachtoffer per 

jaar en voor de andere soorten gaat het om incidenten (<1 slachtoffer per jaar). Dit aantal 

ligt onder de 1% -mortaliteitsnorm van de betrokken populatie en mag gezien worden als 

een kleine hoeveelheid die niet van invloed zal zijn op behoud van de omvang van deze 

populaties. 

 

Verstoring leefgebieden 

Verstoring kan optreden op de kwalificerende soorten vogels als gevolg van een toename 

van geluid, beweging van rotoren, verlichting en menselijke activiteit, waardoor een ge-

bied minder geschikt wordt voor soorten met als gevolg dat het behouden of behalen van 

de instandhoudingsdoelstellingen van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden in gevaar 

komen. Voor de kleine zwaan, toendrarietgans en kolgans resulteert de gebruiksfase van 

het windpark in een oppervlakte verstoord gebied waarbinnen door verstoring een afna-

me plaatsvindt van de foerageermogelijkheden. Dit verstoringseffect zal echter niet leiden 

tot een afname van aantallen omdat er voldoende alternatief foerageergebied in de om-

geving van het Zuidlaardermeergebied aanwezig is.  

 
Barrièrewerking 

Bij nadering van een windpark passen veel vogels hun vliegroutes aan door het gehele 

park of individuele windturbines te vermijden. Dit kan tot barrièrewerking leiden door het 

onbereikbaar worden van rust-of foerageergebieden. Verder treedt een verhoogd ener-

gieverbruik en tijdverlies op door uitwijkgedrag. Barrièrewerking is voor het windpark N33 

niet aan de orde, doordat er sprake is van een opdeling in deelgebieden waardoor er 

voldoende mogelijkheden voor vogels zijn om voor het windpark uit te wijken en tussen 

deelgebieden door te vliegen of het gehele windpark ten noorden of ten zuiden te passe-

ren. Significante effecten zijn met zekerheid uit te sluiten. 

 

Er is een passende beoordeling (zie bijlage 1) uitgevoerd, waarin in aanvulling op de 

eerder uitgevoerde natuurtoets ook een beoordeling plaatsgevonden heeft vanuit stikstof 
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en cumulatie van effecten is toegevoegd. Uit deze beoordeling volgt dat het plan niet leidt 

tot significant negatieve effecten.  

 
Beschermde Natuurmonumenten 

De beschermde natuurmonumenten in de Waddenzee en het natuurmonument ‘Oever-

landen van het Schildmeer’ liggen op meer dan 10 kilometer van het plangebied. Effecten 

hierop zijn op voorhand uit te sluiten.. 

 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Eén windturbine en de bijbehorende infrastructuur ligt binnen het NNN. Het betreft een 

windturbine in het noordelijk deelgebied die gepland is in het NNN-gebied ten zuiden van  

het verkeersknooppunt. (zie figuur 6.1).  

 

 

Er is sprake van een negatief effecten op het  ruimtebeslag binnen het NNN door de rea-

lisatie van de windturbine, opstelplaats, onderhoudsweg en kabeltracé. De delen van het 

NNN die door het ruimtebeslag van de windturbine en/of door andere effecten zoals ver-

storing verloren gaan dienen elders gecompenseerd te worden. Indien bij de compensa-

Figuur 6.2 Ligging windturbine in het NNN bron: Natuurtoets VKA N33, bureau Waardenburg, 19-01-16. 
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tie rekening wordt gehouden met een vergelijkbare hoeveelheid en kwaliteit habitat kan 

het netto effect verwaarloosbaar zijn. In overleg met de provincie wordt vastgesteld of, 

hoeveel en waar er gecompenseerd dient te worden. 

 

Effecten op het functioneren van overige gebieden die behoren tot het NNN in de omge-

ving zijn uitgesloten. De wezenlijke waarden en kenmerken van overige gebieden die 

behoren tot het NNN worden ook niet aangetast. 

 
Provinciaal beleid 

In de omgeving van het plangebied liggen geen gebieden die aangewezen zijn als wei-

devogelkerngebied of ganzenfoerageergebied. Effecten op dergelijke gebieden zijn uit-

gesloten. Wel zijn binnen het plangebied gebiedsdelen planologisch beschermd als ‘leef-

gebied open akker’, ‘leefgebied natte dooradering’  en ‘leefgebied droge dooradering’. Als 

gevolg van de realisatie van windturbines kan er sprake zijn van ruimtebeslag of versto-

ring”. Wanneer die aantasting significant is, moet die volgens het Herzien Ontwerp van 

de Provinciale Omgevingsverordening, gecompenseerd worden. 

 

Tabel 6.1: Aantal windturbines per provinciaal deelgebied  bron: Natuurtoets VKA N33, bureau Waardenburg, 

19 januari 2016 

Leefgebied Noordelijk deel Midden deel Zuidelijk deel 

Open akker 0 turbines 4 turbines 0 turbines 

Natte dooradering 0 turbines 4 turbines 4 turbines 

Droge dooradering 22 turbines 0 turbines 0 turbines 

 

Er zal in overleg met de provincie voor de gebieden bepaald worden of en van hoeveel 

verlies aan areaal sprake is door de realisatie van de windturbines en of er sprake is van 

significante aantasting. Dit laatste is mede afhankelijk van de beheermaatregelen die op 

de gronden worden toegepast. Afhankelijk van de mate van overlap in ruimtegebruik 

tussen het windpark en de functies binnen de gebieden moet een nog te bepalen areaal 

worden gecompenseerd.  

 
Flora en faunawet 

Vogels 

In de gebruiksfase van het windpark is er een risico op aanvaringsslachtoffers onder vo-

gels. Als gevolg van het windpark N33 bedraagt de sterfte van individuele soorten minder 

dan 1% van de jaarlijkse natuurlijke sterfte, daarmee zijn effecten op de gunstige staat 

van instandhouding uitgesloten. 

 

Vleermuizen 

In de gebruiksfase van het windpark is er een risico op aanvaringsslachtoffers onder 

vleermuizen. De verwachte extra sterfte als gevolg van windpark N33 bedraagt ca. 10-20 

gewone dwergvleermuizen en circa 10-20 ruige dwergvleermuizen. Er is berekend dat de 

sterfte van beide soorten minder dan 1% van de jaarlijkse sterfte van de ecologisch rele-

vante populatie bedraagt. Dit is te beschouwen als een verwaarloosbare bijdrage aan de 
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jaarlijkse natuurlijke sterfte van deze soorten. Een effect van windpark N33 op de gunsti-

ge staat van instandhouding is dan ook uitgesloten.  

Verstoring van het leefgebied is niet aan de orde en er is geen sprake van barrièrewer-

king doordat er geen vliegroutes van vleermuizen worden doorsneden.  

 

Overige soorten 

Het is uitgesloten dat beschermde soorten planten, ongewervelden, vissen, reptielen, 

amfibieën en grondgebonden zoogdieren gedood worden als gevolg van het in gebruik 

zijn van windturbines.  

 

6.5.3 Conclusie en vertaling naar bestemmingsregeling 

 

Uit de passende beoordeling blijkt dat met de gekozen opstelling geen significant nega-

tieve effecten optreden op kwalificerende habitattypen en soorten voor de betrokken Na-

tura 2000-gebieden. De windturbines vormen geen aantasting van de wezenlijke ken-

merken van de Natura 2000-gebieden. Uit de beoordeling naar effecten op beschermde 

soorten conform de Flora- en faunawet blijkt dat er geen effecten zijn op de gunstige 

staat van instandhouding van beschermde soorten. 

Met betrekking tot de ligging van de windturbines in het NNN, akkervogelgebied, leefge-

bied natte dooradering en leefgebied droge dooradering wordt in overleg met de provin-

cie bepaald of, hoe en waar er gecompenseerd moet worden. De uitkosten hiervan wor-

den toegevoegd aan het ontwerpinpassingsplan.  

 

 

6.6 Archeologie en cultuurhistorie 
 
6.6.1 Toetsingskader 

 

Monumentenwet en de Wet op de archeologische monumentenzorg 

Het Verdrag van Malta heeft in Nederland geresulteerd in een ingrijpende herziening van 

de Monumentenwet uit 1988, die op 1 september 2007 met de Wet op de archeologische 

monumentenzorg van kracht is geworden. Hiermee zijn de uitgangspunten van het Ver-

drag van Malta in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. In de nieuwe wetgeving 

is de bescherming van het archeologische erfgoed, de inpassing hiervan in de ruimtelijke 

ontwikkeling en de financiering van het archeologische onderzoek geregeld. 

Daarnaast is het 'de verstoorder betaalt'- principe in de wet verankerd. In verband met dit 

principe regelt de wet ook de te volgen procedures en de financiering van archeologisch 

(voor)onderzoek en het eigendom en beheer van archeologische vondsten. Op de Ar-

cheologische Monumenten Kaart (AMK) staan terreinen waarvan bekend is dat ze daad-

werkelijk een archeologische waarde hebben. 
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Beleid provincie Groningen 

In het POP 2009-2013 ligt het plangebied van windpark N33 grotendeels in het land-

schapstype veenkoloniaal landschap en ten noorden van de Duurkenakker en de Here-

weg in het wegdorpenlandschap op de overgang zand/veen/klei. Voor deze gebieden zijn 

landschappelijke en cultuurhistorische kernkarakteristieken aangewezen. De te bescher-

men kernkarakteristieken voor het plangebied zijn: 

 Karakteristieke waterlopen (kanalen- en wijkenstructuur); 

 Grootschalige openheid; 

 Duisternis en stilte; 

 Groene dorpslinten. 

 

Gemeentelijk beleid  

Zowel de gemeente Veendam als de gemeente Oldambt heeft een archeologische be-

leidskaart opgesteld. De gemeente Menterwolde gebruikt de IKAW (Indicatieve Kaart 

Archeologische Waarden).  

 

6.6.2 Onderzoek 

 

Archeologie 

Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel ligt het plangebied in een 

voormalig dekzandgebied dat gedurende de nieuwe steentijd volledig overgroeid is ge-

raakt met veen. Vanaf de middeleeuwen zijn het centrale- en het zuidelijke deel van het 

plangebied in veenontginningsgebieden komen te liggen. Het noordelijke deel is in de 

middeleeuwen overstroomd vanuit het Dollardgebied en afgedekt met klei. Dit gebied is 

vanaf de zestiende in cultuur gebracht. 

 

 Binnen het plangebied kunnen prehistorische nederzettingsresten aanwezig zijn uit het 

laat-paleolithicum, het mesolithicum en het neolithicum. Gedurende de bronstijd, de ijzer-

tijd en de Romeinse tijd, was het gehele plangebied overgroeid met veen en daardoor 

onaantrekkelijk voor bewoning. Wel kunnen uit deze perioden resten van specifiek aan 

veenlandschappen gebonden verschijnselen aanwezig zijn.  
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Figuur 6.3.: Combinatie van de beleidskaarten van de drie gemeenten waarin is weergegeven in welke zones 
wel een onderzoeksverplichting geldt en in welke zones dit niet het geval is.  
(bron: ArcheoPro, Archeologisch rapport Windpark N33, 07-01-2016).   
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Op basis van een combinatie van de beleidskaarten van de gemeenten Menterwolde, 

Oldambt en Veendam is bepaald in welke zones wel en in welke zones geen onder-

zoeksverplichting geldt (zie figuur 6.1). Deze zones zijn opgenomen als dubbelbestem-

mingen op de verbeelding. Voor alle zones waarin geen archeologisch vervolgonderzoek 

vereist is, blijft onverminderd van kracht dat indien hier tijdens of voorafgaande aan de 

geplande werkzaamheden archeologische materialen en/of sporen aangetroffen worden, 

deze gemeld dienen te worden bij de betreffende gemeente, conform Monumentenwet 

1988, laatste wijziging van 1 september 2007, paragraaf 7, artikel 53 en verder. 

 

Cultuurhistorie 

De windturbines tasten de historisch bouwkundige waarden in het plangebied in fysieke 

zin niet aan. Datzelfde geldt voor de overige fysieke cultuurhistorische waarden (histori-

sche geografie) zoals karakteristieke waterlopen, verkavelingen of groene linten.  

De windturbines gaan door hun afmeting wel de historische elementen en de structuren 

in het bestaande landschap domineren. Echter door de schaal van de turbines en de 

positie boven het landschap, blijven de cultuurhistorische patronen leesbaar. De turbines 

voegen een nieuwe laag aan het landschap toe, die de beleving van de historische laag 

beïnvloedt. 

 

6.6.3 Conclusie en vertaling naar bestemmingsregeling 

 

Conclusie 

De aspecten cultuurhistorie en archeologie staan de uitvoering van het bestemmingsplan 

niet in de weg.  

 

Vertaling in het inpassingsplan 

Om de archeologische waarden te beschermen zijn archeologische dubbelbestemmingen 

opgenomen (Waarde-Archeologie 1, 2 en 3). Waarde-Archeologie 1 heeft betrekking op 

de gronden van de gemeente Veendam en komt overeen met de hoge archeologische 

verwachting (WR-a3) zoals opgenomen op de gemeentelijke beleidskaart Veendam. 

Waarde-Archeologie 2 heeft betrekking op de gronden van de gemeente Oldambt en 

komt overeen met de waarde WR-4 zoals opgenomen op de gemeentelijke beleidskaart 

Oldambt. Waarde- Archeologie 3 heeft betrekking op de gronden van de gemeente Men-

terwolde en is opgesteld conform de middelhoge trefkans die de gebieden hebben op 

basis van de IKAW. 
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6.7 Landschap 
 

6.7.1 Toetsingskader 

 

Voor de bepaling van het effect van een windpark op het landschap zijn geen wettelijk 

vastgestelde methodieken, toetsingscriteria en normen voorhanden. Het bepalen van de 

effecten en vooral het beoordelen daarvan is deels subjectief. 

 
Beoordelingsaspecten 

Om mogelijke landschappelijke effecten te kunnen bepalen zijn vanuit het beleid de vol-

gende criteria van belang: 

 horizonbeslag en aantasting van de karakteristieke openheid; 

 positionering van de windturbines in de structuur van het landschap; 

 ruimtelijk-visuele interferentie tussen opstellingen binnen het gebied; 

 de kernkwaliteiten rust (stilte en duisternis), ruimte (openheid van het landschap) en 

landschap (diversiteit en gaafheid van landschapstypen). 

 

6.7.2 Onderzoek 

 

De beoordeling van het windpark voor het aspect landschap is enerzijds vanuit bestaan-

de landschappelijke kwaliteit en de betekenis van het windpark voor het landschap. An-

derzijds is de beoordeling ruimtelijk-visueel, dus vanuit de waarnemer geredeneerd. De 

plekken waar vandaan het windpark zichtbaar is bepalen de omvang van het studiege-

bied.  

 

Voor de effectbeschrijving is gebruik gemaakt van fotovisualisaties. Vanaf verschillende 

punten zijn foto’s gemaakt van het gebied, waar de windturbines vervolgens digitaal in 

geprojecteerd zijn.  

 

Bij een windopstelling op land vormen windturbines een nieuwe laag in het landschap. 

Dat komt door de grote dimensies van moderne turbines en het grote verschil in maat en 

schaal met andere landschapselementen. Windturbines zijn een nieuwe infrastructuur die 

op vanzelfsprekende wijze geïntegreerd moet worden in de ruimtelijke logica van het 

regionale landgebruik. De identiteit van het huidige ‘landschap’ is een grootschalig open 

agrarisch landschap met een rationale ontginningsstructuur van open ruimten (kamers) 

die omzoomd worden door bebouwingslinten en bomenrijen. De maat en schaal van het 

plangebied zijn beide erg groot. In die zin sluit een grootschalig windpark goed aan bij het 

onderliggende landschap.  

 

Met een windpark ontstaat er een nieuw windlandschap, met (deel)opstellingen die een 

herkenbare structuur hebben, die in sommige situaties herkenbaar samenvallen met 

structuren van het onderliggende landschap en in andere situaties zich daar niets van 

aan lijken te trekken. Windturbineopstellingen kunnen, indien zij als sterk, markant en 
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autonoom element kunnen worden herkend, op regionaal niveau een betekenis als land-

mark krijgen.   

 

Op lokaal niveau geldt dat het windpark vanwege de afstand en door de deelgebieden 

landschappelijk niet herkenbaar is als één windpark. Het ordeningsprincipe en de regel-

maat van het windpark is over het algemeen herkenbaar, waardoor er duidelijke associa-

tie met windenergie is. Op regionaal niveau is het windpark in zijn geheel herkenbaar als 

windpark in het landschap. Afhankelijk van het gezichtspunt is de structuur van de opstel-

lingen beter of slechter herkenbaar. Het windpark markeert door zijn omvang het plange-

bied als windlandschap en is daarmee herkenbaar op afstand. 

 

Effecten op waarneming en beleving van het landschap 

Deze effecten hebben niet zo zeer betrekking op de landschappelijke kwaliteiten maar 

vooral op de beleving daarvan op vaste punten, maar ook bij bewegen door het land-

schap. Het gaat dus vooral om de gebruikers van het gebied 

 

Horizonbeslag 

Op lokaal niveau is er sprake van zichtbaarheid van windturbines en horizonbeslag, de 

mate waarin wordt bepaald door de afstand en locatie van de waarnemer ten opzicht van 

het windpark, de hoogte van de windturbines en de afstand tussen de turbines. De wind-

turbines worden op relatief grote afstanden van de woonlinten gerealiseerd en in de 

woonlinten hebben woningen, gebouwen en bomen aan één zijde een afschermende 

werking. Dit verlaagt de mate van horizonbeslag. Desalniettemin kan gesteld worden dat 

de windturbines door de omvang en de openheid van de Veenkoloniën aanwezig zullen 

zijn in het landschap. 

 

Herkenbaarheid van de opstelling (binnen het park) 

De lijnopstellingen en de clusteropstelling van het windpark zijn goed herkenbaar. Op het 

regionale schaalniveau geldt dat de herkenbaarheid van de opstelling minder is door de 

grotere afstand tot het windpark en daardoor meer afschermende bebouwing en beplan-

ting. Daar waar sprake is van een grote openheid is de opstelling als lijn dan wel cluster 

nog wel herkenbaar, maar op grotere afstand is dit onderscheid veelal niet te zien, maar 

ook niet zo relevant.  

 

Samenhang met overige windparken 

Interferentie gaat om de vraag of het windpark N33 als zelfstandig windpark herkend kan 

worden. Wanneer op enkele kilometers afstand een ander windpark staat, zal vanaf 

sommige plekken in het landschap interferentie tussen de windparken optreden. Dit is het 

fenomeen dat van de windparken niet langer duidelijk is waar het ene windpark begint en 

het andere eindigt en welke ordeningsprincipe de windparken hebben. De windparken 

lijken dan één groot windpark te gaan vormen. De afzonderlijke windparken moeten dus 
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op voldoende afstand van elkaar staan. Als vuistregel kan een onderlinge afstand van 3 

tot 5 kilometer worden aangenomen
16

.  

 

Het meest nabije geplande Windpark De Drentse Monden – Oostermoer is op een af-

stand van ongeveer 4 kilometer gepland waardoor er voldoende onderlinge afstand is om 

interferentie te voorkomen.  

 

Visuele rust 

Per lijnopstelling (midden- en zuidelijk deel) en voor het cluster (noordelijk deel) krijgen 

de windturbines dezelfde rotordiameter, bouwhoogte, draairichting en uiterlijke verschij-

ningsvorm van de gondel waardoor er sprake zal zijn van visuele rust.  

 

6.7.3 Conclusie en vertaling naar bestemmingsregeling 

 

Gezien het voorgaande, worden de effecten op het landschap acceptabel geacht. Om de 

effecten zo beperkt mogelijk te houden, zijn regels opgenomen in de bestemmingsrege-

ling ten aanzien van hoogte en schuifruimte van turbines, alsmede ten aanzien van de 

uiterlijke verschijningsvorm van de gondels.  

 

 

6.8 Water 
 

6.8.1 Toetsingskader 

 

Bij een toename van verhard oppervlak moeten de effecten op het watersysteem worden 

beoordeeld en moet worden nagegaan of de toename moet worden gecompenseerd. 

Hiervoor wordt in principe de watertoets toegepast waarin tevens wordt ingegaan op en-

kele overige aspecten zoals waterveiligheid en oppervlaktewaterkwaliteit. 

 

6.8.2 Onderzoek 

 

Het verhard oppervlak neemt als gevolg van de fundaties van de windturbines, opstel-

plaatsen, onderhoudswegen en bebouwing toe. Vanuit de locatie worden geen eisen 

gesteld aan de compensatie van verhard oppervlak, de berging kan ter plaatse worden 

opgelost.  

 

Het permanent verhard oppervlak neemt maximaal toe met: 

 maximaal 2.000 m
2
 per opstelplaats; 

 maximaal 530 m
2
 per windturbinefundering; 

 maximaal 5 meter per meter toegangsweg. 

 

                                                      
16

  Handreiking waardering landschappelijke effecten van windturbines, Agentschap NL, 2013. 
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De totale oppervlaktes zullen worden gecompenseerd binnen het plangebied volgens het 

advies van het waterschap. Hiervoor dient binnen de ruimte bepaald als ‘parkinfrastruc-

tuur’ mogelijkheden te zijn voor het uitvoeren van watercompensatie in de vorm van klei-

ne watergangen en/of oppervlaktewater. 

 

Met het oog op waterkwaliteit zal de toepassing van uitloogbare materialen in de vergun-

ningen voor het windpark worden uitgesloten. 

 

6.8.3 Conclusie en vertaling naar bestemmingsregeling 

 

Het aspect water staat de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg. 

 

 
6.9 Bodem 
 
6.9.1 Toetsingskader 

 

Op grond van de Wet bodembescherming dient de kwaliteit van de bodem te worden 

bewaakt en dient verontreinigingen in de bodem te worden voorkomen. Wanneer grond 

wordt ontgraven of wordt aangevoerd is sprake van roering van de bodem en moet wor-

den voldaan aan de vereisten uit het Besluit bodemkwaliteit. Op grond van het Besluit 

bodemkwaliteit worden eisen gesteld aan de kwaliteit van de af te voeren grond. 

 

6.9.2 Onderzoek 

 

Vanuit de functie 'windpark' worden geen milieuhygiënische eisen gesteld aan de kwaliteit 

van de bodem. De beoogde activiteiten, namelijk de aanleg en het in werking hebben van 

een windpark, zijn niet relevant voor de bodemkwaliteit ter plaatse. Aan de te zijner tijd te 

verlenen omgevingsvergunning voor milieu voor het windpark worden voorschriften ver-

bonden om bij de aanleg en het onderhoud van de nieuwe windturbines bodembedrei-

gende activiteiten te voorkomen. 

 

Voor de realisatie van het windpark zal grondverzet plaatsvinden, waarbij grond (en mo-

gelijk ook asfalt en onderliggend funderingsmateriaal) wordt ontgraven, hergebruikt, toe-

gepast en/of afgevoerd. Bij dergelijke werkzaamheden is het Besluit bodemkwaliteit van 

toepassing. In het Besluit bodemkwaliteit zijn algemene regels opgenomen met betrek-

king tot het toepassen van grond (en bouwstoffen) en de kwaliteit van toe te passen 

grond (en bouwstoffen). Er zijn geen windturbines voorzien op locaties met verontreini-

gingen.  

 

Mocht bij grondwerkzaamheden voor het windpark grond vrij komen die elders moet wor-

den toegepast, dan zal te zijner tijd door middel van een bodemonderzoek aangetoond 

moeten worden dat de kwaliteit van de vrijkomende grond voldoet aan het gemeentelijke 
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beleid. Op voorhand zijn echter geen redenen om aan te nemen dat de grond niet voldoet 

aan het beleid. 

 

6.9.3 Conclusie en vertaling naar bestemmingsregeling 

 

Het aspect bodemkwaliteit staat de uitvoering van het inpassingsplan niet in de weg.  

 

 
6.10 Luchtvaart 
 

6.10.1 Toetsingskader 

 

Luchtvaart 

Door de inwerkingtreding van de Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchtha-

vens (RBML) is de Wet luchtvaart gewijzigd. De provincie is bevoegd gezag voor het 

vaststellen van luchthavenbesluiten of luchthavenregelingen voor luchthavens.  

 

Met de decentralisatie krijgen de provincies ten aanzien van 'hun' luchthavens van regio-

nale betekenis de bevoegdheid te besluiten over de milieuruimte van een luchthaven en 

de ruimtelijke implicaties daarvan. Het Rijk stelt wel randvoorwaarden op grond van mili-

eu-, vliegveiligheids- en externe veiligheidsoverwegingen waar de provincies rekening 

mee moeten houden in hun besluiten.  

 

De te realiseren windturbines worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport ge-

toetst aan de hand van internationale burgerluchtvaartcriteria welke zijn opgesteld door 

de International Civil Aviation Organisation (ICAO). internationale burgerluchtvaartcriteria 

van het Verdrag inzake de internationale burgerlijke luchtvaart (ook wel het Verdrag van 

Chicago of het ICAO-verdrag genoemd). 

 

Zweefvliegveld Veendam 

Op het zweefvliegveld Veendam zijn de Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere 

Terreinen (RVGLT) en de Luchthavenregeling Veendam van toepassing.  

 

6.10.2 Onderzoek 

 

In de omgeving van het windpark bevinden zich het recreatieve zweefvliegveld Veendam 

De windturbines worden buiten de gestelde zones die zich rondom het zweefvliegveld 

Veendam bevinden gerealiseerd en vormen derhalve geen belemmering voor het zweef-

vliegveld. 

 

Uit het contact met de Inspectie Leefomgeving en Transport volgt dat de windturbines op 

de hoekpunten van het windpark van obstakellichten moeten worden voorzien en dat alle 

overige windturbines op de randen van het windpark van obstakellichten moeten voorzien 
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zodanig dat de horizontale afstand tussen twee windturbines welke van obstakellichten 

zijn voorzien maximaal 900 meter bedraagt.  

 

6.10.3 Conclusie en vertaling naar bestemmingsregeling 

 

De realisatie van de windturbines vormt geen belemmering voor het vliegverkeer. Volle-

digheidshalve wordt opgemerkt dat op de windturbines obstakellichten worden aange-

bracht. Deze lichten worden aangebracht ten behoeve van de luchtvaartveiligheid en 

voldoen aan de voorschriften zoals gegeven door de Inspectie voor de Leefomgeving en 

Transport (IL&T). Dit is tevens in de regels geborgd middels een voorwaardelijke verplich-

ting. Op basis van de adviezen vanuit lopende pilotprojecten zullen de initiatiefnemers, 

indien IL&T hier goedkeuring voor verleent en wanneer de investeringen haalbaar zijn en 

in verhouding staan tot de effectiviteit, nog aanvullende maatregelen treffen om lichthin-

der te voorkomen. 

 
 
6.11 Radar 
 

6.11.1 Toetsingskader 

 

In het Barro
17

 is voorgeschreven dat een omgevingsvergunning voor bouwwerken (zoals 

windturbines) met een grotere bouwhoogte dan is opgenomen in de Rarro, moet worden 

getoetst aan de rekenregels voor radarverstoring. Voor nieuwe windturbines geldt dat 

toetsing verplicht is binnen een gebied van 75 km rondom een radarpost die in de Rarro 

is aangewezen. 

 

In de Rarro zijn rondom de vliegveldradar van Leeuwarden en Twente toetsingsgebieden 

aangewezen met een straal van 75 km waarbinnen de mogelijke radarverstoring door 

windturbines met een tiphoogte van meer dan 95 en 136 m +NAP moet worden onder-

zocht. Het plangebied bevindt zich buiten deze toetsingsgebieden.  

 

Naast de defensieradarposten zijn er ook civiele radarposten, o.a. bij de luchthaven Eel-

de. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is op grond van de Wet luchtvaart belast met 

het verlenen van communicatie-, navigatie- en plaatsbepalingsdiensten. In dit kader be-

oordeelt LVNL of de uitvoering van voorgenomen (bouw)plannen inderdaad van invloed 

zijn op de correcte werking van haar technische systemen waaronder de radar. De be-

oordeling vindt plaats aan de hand van internationale burgerluchtvaartcriteria). 
 

  

                                                      
17

  Artikel 2.6.9 Barro 
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6.11.2 Onderzoek 

 

LVNL heeft een positief advies afgegeven voor de opstelling van het voorkeursalternatief. 

De werking van de navigatieapparatuur zal niet op een onacceptabele wijze negatief 

worden beïnvloedt. De windturbines bevinden zich tevens buiten de toetsingsvlakken van 

Defensie voor de bepaling van effecten op de radarinstallaties van Defensie. Er is geen 

toetsing van Defensie benodigd. ILenT geeft aan dat de windturbines zich buiten hoogte-

beperkingen bevinden en dat de windturbines bij bepaalde hoogten dienen te worden 

voorzien van obstakelverlichtingen. De ontwikkeling van het windpark vormt geen be-

lemmeringen voor de correcte werking van luchtvaart of instrumentatie van luchtvaart dan 

wel uitvoering van de taken van Defensie.  

 

6.11.3 Conclusie en vertaling naar bestemmingsregeling 

 

De realisatie van het windpark vormt geen belemmering voor het de defensie- en civiele 

radarposten.  

 

 
6.12 Straalpaden 
 

6.12.1 Toetsingskader 

 

Windturbines kunnen van invloed zijn op de straalpaden voor het transport van spraak- 

en datasignalen. Door de aanwezigheid van windturbines kan de signaaloverdracht van 

signaalpaden worden verstoord of verzwakt. In het Handboek risicozonering windturbines 

2013 is de rekenmethodiek en/of normering ten aanzien van de straalpaden niet opge-

nomen.  

 

6.12.2 Onderzoek 

 

Ten aanzien van het aspect straalpaden is zoveel mogelijk rekening gehouden met de 

aanwezigheid van deze verbindingen. De windturbines zijn zodanig gepositioneerd dat de 

mast van de turbines zich nooit binnen het hart van het straalpad bevindt (65 meter uit 

het hart van de straalverbinding). Er is daardoor geen sprake van rotoroverslag, waar-

door er geen effecten te verwachten zijn.  

 

6.12.3 Conclusie en vertaling naar bestemmingsregeling 

 

Het aspect straalpaden staat de uitvoering van het inpassingsplan niet in de weg 
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Figuur 6.4. Ruimtegebruik Windpark N33 (Bron: Pondera Consult 31-3-2015). 



Hoofdstuk 6 67  

6.13 Flexibiliteit 
 
In het MER zijn de effecten beoordeeld aan de hand van een aantal referentietypen wind-

turbines. De uiteindelijke keuze voor het type windturbine wordt op een later moment 

gemaakt, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de ontwikkelingen in de markt. 

In het inpassingsplan is enkel een marge opgenomen waarbinnen de te realiseren turbi-

nes moeten blijven. Naar de mogelijke (milieu)effecten van deze marges is onderzoek 

gedaan in het MER (hoofdstuk 17).  

 

De windturbines worden in vaste opstellingen mogelijk gemaakt. De windturbines worden 

in principe op vaste plaatsen binnen deze opstellingen gerealiseerd. Als bij de aanleg-

werkzaamheden blijkt dat de windturbines niet op de exacte locatie gerealiseerd kunnen 

worden, mag het middelpunt van de windturbines in principe maximaal 15 meter ver-

plaatst worden. Deze marge is beoordeeld op zijn aanvaardbaarheid. De verschuiving 

van de windturbines kan leiden tot een iets ander milieueffect. Dit kan zowel een verbete-

ring als een verslechtering zijn. Voor de meeste milieuaspecten is de schuifruimte niet 

relevant voor de beoordeling. Voor enkele onderzoeken is dit wel het geval: 

 geluid en slagschaduw: de geluidbelasting en de slagschaduw kunnen beperkt wijzi-

gen. Daar waar de turbines dichter bij grote groepen woningen zouden komen, is  

geen schuifruimte toegestaan.. Door het treffen van mitigerende maatregelen in de 

vorm van een stilstandvoorziening of geluidmodus is het mogelijk om aan de normen 

te voldoen; 

 veiligheid: daar waar de verplaatsing van de windturbine kan leiden tot effecten op 

nabijgelegen kwetsbare objecten, infrastructuur, buisleidingen of inrichtingen is geen 

schuifruimte opgenomen; 

 archeologie: in het archeologisch onderzoek is aangegeven dat de schuifruimte geen 

effecten heeft op de uitkomsten van het onderzoek; 

 ecologie: in het ecologisch onderzoek is aangegeven dat de schuifruimte geen effec-

ten heeft op de uitkomsten van het onderzoek. 

 

Voor een deel van de windturbines wordt de schuifruimte aan één of meerdere zijden 

beperkt, vanwege de ligging ten opzichte van woningen (geluid en slagschaduw), water-

leidingen, buisleidingen (externe veiligheid) en straalpaden. Deze beperking in schuif-

ruimte is doorvertaald in de bestemmingsvlakken op de verbeelding. Dit heeft er toe ge-

leid dat de bestemmingsvlakken variëren in vorm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6.5 Uitsnedes verbeelding. Op de linker afbeelding heeft de windturbine volledige schuifruimte 

naar alle zijden. De overige twee windturbines zijn beperkt in de schuifruimte 
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Figuur 6.6. Maximale schuifruimte 

Naast de genoemde aanpassing van de bestemmingsvlakken op de verbeelding waar-

door de schuifruimte wordt beperkt, is de schuifruimte ook beperkt vanuit het landschap. 

Voor landschap speelt de regelmaat in het opstellingspatroon en herkenbaarheid van 

lijnstructuren een rol in de beoordeling van de verschillende opstellingen. Door de wind-

turbines individueel te verschuiven kan de regelmaat van het lijnpatroon worden vermin-

derd. Door de grote tussenafstanden tussen de windturbines en het formaat van de wind-

turbines zijn niet alle verschuivingen ten opzichte van een directe lijn zichtbaar. Verschui-

vingen in de lengterichting van een lijn kunnen groter zijn zonder te storen dan verschui-

vingen dwars op de lijn (de lijn uit).  

Op basis van de fotovisualisaties die 

zijn uitgevoerd voor zowel de vari-

anten één tot en met zes en het 

VKA, is de beoordeling dat een ver-

schuiving van maximaal 15 meter 

tussen onderlinge windturbines in 

de lengte- en dwarsrichting op de 

lijn niet leidt tot een verslechtering in 

de herkenbaarheid van de lijnopstel-

ling. In de huidige opstelling van het 

voorkeursalternatief zijn de van 

noord tot zuid lopende lijnen in de 

clusteropstelling van deelgebied 

Noord van groot belang voor de 

landschappelijke beoordeling. Deze 

lijnen zijn het meest regelmatig in 

het patroon van de clusteropstelling. 

De schuifruimte in de van noord tot 

zuid lopende windturbinelijnen is 

vastgelegd op maximaal 15 meter 

tussen individuele windturbines 

binnen één lijn. Dit geldt voor zowel 

het noordelijke deelgebied als voor 

de deelgebieden ‘midden’ en ‘zuid’. 

Door toepassing van deze beper-

king van de schuifruimte zal de be-

oordeling voor het thema landschap 

niet wijzigen. Zie voor een visualisa-

tie van de mogelijke schuifruimte 

figuur 6.6. 
 

 
 

Afhankelijk van mogelijkheden die bestemmingslak biedt 
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Om de hoogte van de turbines en de uiterlijke verschijningsvorm van de gondels per op-

stelling (cluster dan wel lijn) gelijk te houden, zijn specifieke regels in de bestemmingsre-

geling opgenomen. Ook hierdoor wordt het effect op het landschap zo klein mogelijk ge-

houden.  
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7. JURIDISCHE PLANBESCHRIJVING 

 

 
7.1 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk wordt de juridische regeling van het inpassingsplan toegelicht. Eerst 

wordt de opzet van het inpassingsplan besproken (paragraaf 7.2). Vervolgens wordt in 

paragraaf 7.3 de planvorm besproken en onderbouwd. In paragraaf 7.4 volgt een arti-

kelsgewijze toelichting op de regels uit de planregeling. Hierbij wordt per onderwerp aan-

gegeven hoe in de planregeling met de randvoorwaarden uit het beleidskader en de sec-

torale wet- en regelgeving rekening is gehouden.  

 

 
7.2 Toelichting en opzet inpassingsplan  
 

Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 

Dit inpassingsplan Windpark N33 is opgezet conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Inherent hieraan is de toepassing van de Stan-

daard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. SVBP2012 is toegespitst op de 

regels die voorschrijven hoe inpassings- en bestemmingsplannen conform de nieuwe 

Wro en Bro moeten worden gemaakt. Hiervoor bevat de SVBP standaarden voor de op-

bouw en de verbeelding van het inpassings- of bestemmingsplan, zowel digitaal als ana-

loog. Inpassingsplannen en bestemmingsplannen zijn hierdoor op vergelijkbare wijze 

opgebouwd en op eenzelfde manier verbeeld. 

 

Opzet bestemmingsregeling 

Een inpassingsplan is wat betreft vorm, inhoud, procedure en juridische binding gelijk aan 

een bestemmingsplan. Op grond van artikel 3.28, derde lid Wro kan in een inpassings-

plan de verhouding tussen het inpassingsplan en de onderliggende bestemmingsplannen 

nader worden bepaald. In dit inpassingsplan is van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. 

Als uitgangspunt is gehanteerd dat het inpassingsplan zo min mogelijk ingrijpt in de gel-

dende ruimtelijke plannen. Overal waar mogelijk blijft de geldende regeling in stand, al-

leen waar nodig wordt een nieuwe regeling toegevoegd. In dit inpassingsplan wordt dan 

ook volstaan met het vaststellen van de enkelbestemming 'Bedrijf - Windturbinepark' voor 

het windturbinepark en de enkelbestemming ‘Bedrijf-Nutsvoorziening’ voor het transfor-

matorstation. Op de plaatsen waar de rotoren van windturbines over (kunnen) draaien en 

waar de onderhoudswegen en opstelplaatsen kunnen komen, is daarvoor een specifieke 

aanduiding opgenomen binnen de geldende bestemmingen uit de onderliggende ge-

meentelijke bestemmingsplannen en/of beheersverordeningen. Daarnaast zijn er 4 dub-

belbestemmingen in het inpassingsplan opgenomen, voor de kabels ten behoeve van het 

windpark en voor de archeologische verwachtingswaarden in het plangebied.  
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Verhouding met geldende bestemmingsplannen 

De bestemmingsplannen en beheersverordeningen
18

 in het plangebied van het inpas-

singsplan behouden grotendeels hun werking (zie hiervoor). Een aantal onderdelen van 

de geldende bestemmingsplannen in het gebied komt met het inpassingsplan te verval-

len. Dit geldt voor de locaties waarop de enkelbestemming ‘Bedrijf – Windturbinepark’ 

opgenomen is. Op de locaties waar uitsluitend gebruik is gemaakt van dubbelbestem-

mingen en/of (gebieds)aanduidingen, gelden deze naast de vigerende bestemmingen. Er 

wordt dus als het ware een ‘extra laagje’ over deze bestemmingen heen gelegd. De re-

den voor deze werkwijze is dat op deze manier de onderliggende vigerende bestemmin-

gen niet worden aangetast.  

Na vaststelling maakt het inpassingsplan onderdeel uit van de onderliggende bestem-

mingsplannen. Deze documenten moeten in samenhang worden gelezen voor een com-

pleet beeld van de juridisch-planologische situatie in het gebied. Om de onderlinge ver-

houding tussen het inpassingsplan en de geldende bestemmingsplannen te verduidelij-

ken, is een regeling opgenomen in het plan.  

In artikel 8 zijn bepalingen opgenomen die de verhouding tussen het inpassingsplan en 

de geldende bestemmingsplannen vastleggen. Voor een toelichting op deze regeling 

wordt verwezen naar paragraaf 7.2.  

 

Termijn 

De gemeenteraden, respectievelijk Provinciale Staten zijn, ingevolge artikel 3.28, vijfde 

lid, Wro vanaf het moment waarop het ontwerp van het inpassingsplan ter inzage is ge-

legd, niet langer bevoegd tot vaststelling van een bestemmingsplan respectievelijk pro-

vinciaal inpassingsplan voor de gronden waarop het inpassingsplan betrekking heeft. 

Deze bevoegdheid ontstaat weer tien jaar na vaststelling van het inpassingsplan, dan wel 

eerder, indien het inpassingsplan dat bepaalt. 

In het onderhavige inpassingsplan wordt de bevoegdheid van gemeenteraden (respectie-

velijk Provinciale Staten) tot vaststelling van bestemmingsplannen (respectievelijk provin-

ciale inpassingsplannen) binnen het plangebied tot aan het eind van de planperiode op-

geschort. Gemeenteraden en Provinciale Staten mogen daarna weer bestemmingsplan-

nen (respectievelijk inpassingsplannen) vaststellen binnen het plangebied van het inpas-

singsplan Windpark N33 vanaf tien jaar na vaststelling van het onderhavige inpassings-

plan.  

 

 

  

                                                      
18

  Daar waar vanaf nu in de tekst gesproken wordt van gemeentelijke bestemmingsplannen, worden tevens 
vigerende beheersverordeningen bedoeld.  
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7.3 Planvorm  
 
7.3.1  Algemeen 

 

Voor het inpassingsplan is gekozen voor een vrij gedetailleerde bestemmingsregeling, 

waarbinnen alleen datgene dat noodzakelijk is, wordt vastgelegd. Dit houdt het volgende 

in: 

 Het betreft momenteel hoofdzakelijk agrarische gronden die zijn voorzien van de 

bestemming Agrarisch. Het opwekken van energie middels windturbines verhoudt 

zich niet met deze bestemming. Daarom is, overeenkomstig de SVBP2012, gekozen 

voor het toekennen van een bedrijfsbestemming.  

 De nieuwe bedrijfsbestemmingen voor het windturbinepark zijn toegekend aan gron-

den die deel uitmaken van het voorkeursalternatief uit het MER.  

 

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat aan de toelichting op de wijze van bestemmen 

geen rechten ontleend kunnen worden. De verbeelding en de planregels zijn de juridisch 

bindende elementen.  

 

7.3.2  Planregeling 

 

Bedrijf - Windturbinepark  

Bestemmingslegging  

Zoals aangegeven in paragraaf 3.1 verhoudt de komst van nieuwe windturbines zich niet 

met de geldende (voornamelijk agrarische) bestemming(en) uit de onderliggende be-

stemmingsplannen. Daarom is een bedrijfsbestemming toegekend aan de locaties waar 

de nieuwe windturbines zijn beoogd.  

Om de omliggende agrarische gronden zo min mogelijk te beperken is gekozen voor een 

gedetailleerde planvorm. De windturbines (fundering/terp en masten) zijn bestemd als 

Bedrijf - Windturbinepark waarbij over het algemeen een marge aan één of beide zijden 

is opgenomen, afhankelijk van de specifieke situatie. Deze marge is opgenomen om in 

de uitvoeringsfase iets meer ruimte te hebben om de turbine op een goede manier te 

kunnen realiseren. Wel is bepaald dat de turbines binnen een lijnopstelling in één lijn 

gerealiseerd moeten worden. Dit om rechte lijnopstellingen te realiseren. Om te voorko-

men dat de (schuif)ruimten waar geen windturbines gerealiseerd worden, niet meer ten 

behoeve van agrarische doeleinden gebruikt kunnen worden, zijn tevens agrarische acti-

viteiten toegestaan.  

 

Bijbehorende voorzieningen  

Naast windturbines, worden in de betreffende artikelen ook bij het windturbinepark beho-

rende voorzieningen mogelijk gemaakt. Denk daarbij aan kabels en leidingen, onder-

houdswegen en kraanopstelplaatsen voor het opbouwen, onderhoud en demonteren van 

windturbines. Ook zogenaamde 'inkoopstations' voor het leveren van de opgewekte 

energie aan het landelijke hoogspanningsnetwerk, worden hiermee bedoeld.  
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De kraanopstelplaatsen zijn tevens mogelijk binnen de aanduiding ‘overige zone - parkin-

frastructuur’ (maximaal 1 opstelplaats per windturbine). Voor de onderhoudswegen zijn 

specifieke zones opgenomen op de verbeelding. De parkbekabeling die buiten de enkel-

bestemming ‘Bedrijf – Windturbinepark’ is gelegen, worden mogelijk gemaakt door de 

bestemming ‘Leiding’ (zie hierna).  

Tijdelijke voorzieningen (voor maximaal 5 jaar), alsmede kabels en leidingen en water-

berging ten behoeve van de aanleg van het windturbinepark zijn tevens binnen deze 

bestemming geregeld. De tijdelijke voorzieningen bestaan uit alle type bouwwerken die 

niet als gebouw beschouwd kunnen worden. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld 

opslag- en montageplaatsen, voorzieningen ten behoeve van bouwinstallaties, nuts- en 

verkeersvoorzieningen en verlichting. 

 

Bouwmogelijkheden en flexibiliteit  

 Zoals hiervoor is aangegeven, is nu nog niet exact bekend welke turbinetypen ge-

bouwd gaan worden. Met de keuze van een turbinetype hangen onder meer de om-

vang en de exacte situering van de windturbinemasten samen. Daarom is enige ma-

te van flexibiliteit geboden in de planregeling. De ashoogte en rotordiameter van tur-

bines is voorgeschreven met een marge. Deze marge bedraagt 115 tot 140 meter 

voor de ashoogte en 110 en 130 meter voor rotordiameter voor de productieturbines. 

De maximale tiphoogte bedraagt 200 meter. Dit geeft de initiatiefnemers nog enige 

mate van vrijheid om straks een definitieve keuze te kunnen maken qua te bouwen 

turbinetype. Met deze marge is overigens rekening gehouden in de onderbouwing in 

het MER. 

 De situering van de turbines is op de verbeelding vastgelegd met bestemmingsvlak-

ken. Binnen een bestemmingsvlak mag maximaal 1 windturbine gerealiseerd wor-

den.  

 

Aanduidingen ‘Vrijwaringszone – windturbine’, ‘Overige zone – parkinfrastructuur’, ‘Ove-

rige zone - weg’ en ‘Overige zone – woning in de sfeer van het windpark’ 

Voor de overdraai van de wieken van de windturbine is in het inpassingsplan een speci-

fieke regeling opgenomen. Hiermee wordt te kennen gegeven dat naast de geldende 

bestemming, het overdraaien van rotoren van windturbines ook mogelijk is.  

Tevens is een aanduiding ‘overige zone – parkinfrastructuur’ opgenomen, waarbinnen 

ook aanvullende bouw- en aanlegmogelijkheden ten behoeve van het windpark geboden 

worden. Dit is gedaan om extra flexibiliteit te bieden voor het kunnen bouwen van aan het 

windpark ondergeschikte voorzieningen. Er is gekozen voor een aanduiding om ook de 

onderliggende bestemmingen te kunnen handhaven en daarmee bestaande rechten ge-

heel te kunnen respecteren.  

 

Ter plaatse van de aanduiding ‘Overige zone - weg’ zijn onderhoudswegen ten behoeve 

van het windturbinepark toegestaan. Omdat de exacte locatie nog niet bekend is, maar 

men wel de bestaande rechten zoveel mogelijk wil respecteren, is hiervoor middels een 

aanduiding op de verbeelding een zone aangegeven waarbinnen deze onderhoudswe-
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gen gerealiseerd kunnen worden. Er is een maximale breedte opgenomen voor de weg 

om te voorkomen dat de wegen te breed worden en een te groot ruimtebeslag plaats zal 

vinden. Deze maximale maat geldt echter niet ter plaatse van kruisingen met andere 

wegen, teneinde voldoende ruimte te hebben voor de draaicirkels van vrachtwagens.  

Ter plaatse van de aanduiding ‘overige zone – woning in de sfeer van het windturbine-

park’ zijn de beheerderswoningen bij het windpark aangegeven. Voor meer informatie 

hieromtrent zie par. 6.2 en 6.3. 

 

7.3.3  Verbeelding 

 

Algemeen  

Het inpassingsplan dient te voldoen aan de eis van rechtszekerheid. Dit betekent dat een 

bestemmingsregeling duidelijk en voor één uitleg vatbaar dient te zijn. In aansluiting hier-

op en in relatie tot digitale ontwikkelingen verdient het de voorkeur de bestemmingsrege-

ling zo veel mogelijk op de plankaart (verbeelding) te visualiseren en de regels zo trans-

parant mogelijk te houden.  

Uitgangspunt is dan ook dat zoveel mogelijk informatie op de plankaart wordt aangege-

ven en dat de plankaart digitaal wordt opgebouwd. De ondergrond waarop de bestem-

mingsplankaart is gebaseerd kan informatie geven over de actuele situatie. Basis voor de 

plankaart vormen de digitale gemeentelijke ondergronden, waarbij gebruik is gemaakt 

van een combinatie van de GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland) en de digitale 

kadastrale ondergrond.  

 

Bestemmingen en aanduidingen  

De plankaart is conform de systematiek van de SVBP2012 opgebouwd uit bestemmings-

vlakken. Verder zijn op de plankaart aparte aanduidingen opgenomen voor terreindelen 

waar afwijkende bouwbepalingen gelden of waar een specifieke functie is toegelaten. De 

verklaring behorende bij deze aanduidingen zijn terug te vinden op het renvooi en in de 

planregels.  

 

7.3.4  Bestemmingsregeling: artikelsgewijze toelichting 

 

Artikel 1 Begrippen  

De begripsbepalingen uit artikel 1 zijn hoofdzakelijk overgenomen uit de SVBP2012.  

 

Artikel 2 Wijze van meten  

De wijze van meten uit artikel 2 is overgenomen uit de SVBP2012. Voor het meten van 

de ashoogte en rotordiameter van een windturbine is hiervoor in dit inpassingsplan een 

specifieke regeling opgenomen. Zie voor een verbeelding van deze regeling figuur 7.1. 
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Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorziening 

Deze bestemming is toegekend aan de gronden waarop een transformatorstation is 

voorzien. De regeling uit deze bestemming vervangt integraal de onderliggende bestem-

mingen uit de gemeentelijke bestemmingsplannen. 

 

Artikel 4 Bedrijf - Windturbinepark  

Deze bestemming is toegekend aan de gronden waarop windturbines zijn voorzien ten 

behoeve van de productie van windenergie. De regeling uit deze bestemming vervangt 

integraal de onderliggende bestemmingen uit de gemeentelijke bestemmingsplannen. 

Voor de toelichting op deze regeling wordt verwezen naar de algemene toelichting in 

paragraaf 7.3.2.  

 

Figuur 7.1. Wijze van meten ashoogte en tiphoogte  

 

Artikel 5 Leiding  

Ten behoeve van de bekabeling ten behoeve van het windpark, is de dubbelbestemming 

'Leiding’ opgenomen. Onder deze dubbelbestemming is op een aantal plaatsen geen 
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zogenaamde enkelbestemming opgenomen (zie paragraaf 7.2, “opzet bestemmingsrege-

ling”). Binnen deze bestemming is een onderscheid gemaakt tussen kabels met een laag- 

of middenspanning en kabels met hoogspanning.  

 

Ter plaatse van deze gronden geldt dat er niet gebouwd mag worden, anders dan ten 

behoeve van deze bestemming. Voor de windturbines en bijbehorende voorzieningen 

wordt een uitzondering gemaakt. Voor bepaalde werken en werkzaamheden is een ver-

gunningenstelsel opgenomen. Voor de aanleg van de kabels zelf is geen omgevingsver-

gunning noodzakelijk. Het vergunningenstelsel is uitsluitend opgenomen om de nieuw 

aangelegde leiding te beschermen. Daarnaast zijn werkzaamheden die plaatsvinden 

voordat de kabels en/of leidingen worden aangelegd, toegestaan zonder omgevingsver-

gunning. In het aanlegvergunningstelsel is een beschermingsniveau tot 1 meter opgeno-

men. Hiermee ontstaat voldoende bescherming voor de kabels tegen beschadiging.  

Van het verbod om te bouwen kan afgeweken worden. Hiervoor dient advies te worden 

gevraagd van de betreffende leidingbeheerder. Dit advies wordt gevraagd in verband met 

de ligging van de leiding en het voorkomen van schade aan de leiding. 

 

Artikel 6,7 en 8 Waarde – Archeologie 1, 2 en 3 

Een gedeelte van de gronden is mede bestemd ter bescherming van eventuele te ver-

wachten archeologische waarden. Voor werken en werkzaamheden geldt een vergunnin-

genstelsel. Hierbij geldt voor werken groter dan een bepaalde oppervlakte (200 m
2
 of 500 

m
2 

en dieper dan het kleidek of 100 m
2
,  afhankelijk van respectievelijk een hoge ver-

wachtingswaarde, ingrepen dieper dan het kleidek of een middelhoge verwachtingswaar-

de) en werken dieper dan een bepaalde diepte dat hier een omgevingsvergunning voor 

het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden voor nodig is, 

waarbij aangetoond dient te worden dat archeologische waarden niet worden geschaad 

of niet aanwezig zijn. 

De dubbelbestemmingen zijn afgestemd op het gemeentelijk archeologiebeleid (zie para-

graaf 6.6). ‘Waarde – Archeologie 1’ is opgenomen voor een hoge verwachtingswaarde,   

‘Waarde – Archeologie 2’ is opgenomen voor een ingrepen dieper dan het kleidek en 

‘Waarde – Archeologie 3’ is opgenomen voor een middelhoge verwachtingswaarde.  

 

Artikel 9 Anti-dubbeltelbepaling  

Het Bro stelt de verplichting de anti-dubbeltelregel over te nemen in het inpassingsplan. 

Deze standaardbepaling heeft als doel te voorkomen dat van ruimte die in een inpas-

singsplan voor de realisatie van een bepaald gebruik of functie is mogelijk gemaakt, na 

realisatie daarvan, ten gevolge van feitelijke functie- of gebruiksverandering van het ge-

realiseerde, opnieuw ten tweede male zou kunnen worden gebruikgemaakt.  

 

Artikel 10 Verhouding met bestemmingsplannen  

In deze bepaling wordt de verhouding met onderliggende bestemmingsplannen geregeld. 
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Artikel 11 Algemene aanduidingsregels  

Hier zijn de bepalingen omtrent de gebiedsaanduidingen ‘vrijwaringszone – windturbine’, 

‘overige zone – parkinfrastructuur’, ‘overige zone - weg’ en ‘overige zone – woning in de 

sfeer van het windpark’ opgenomen. Voor een toelichting hierop verwijzen wij naar para-

graaf 7.3.2. 

 

Artikel 12 Overige regels  

Dit artikel regelt de bevoegdheid van provincie en gemeenten nadat het inpassingsplan in 

werking is getreden. Voor een toelichting op deze bepaling wordt verwezen naar para-

graaf 7.2. 

 

Artikel 13 Overgangsrecht  

De bepalingen in lid 10.1 en 10.2 zijn conform het Bro en SVBP2012 overgenomen. Het 

betreft de algemene en wettelijk voorschreven regeling voor het overgangsrecht voor met 

dit inpassingsplan strijdige bouwwerken en strijdig gebruik.  

 

Artikel 14 Slotregel  

De slotregel is conform het Bro en SVBP2012 overgenomen en behoeft geen nadere 

toelichting. 

 

 

 

 

  



Hoofdstuk 8 78  

8. FINANCIEEL-ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

 

 
8.1 Kostenverhaal 
 
Krachtens de Wet ruimtelijke ordening, waarin in afdeling 6.4 bepalingen zijn opgenomen 

betreffende de grondexploitatie, geldt de verplichting tot kostenverhaal in de gevallen die 

zijn aangewezen in het Besluit ruimtelijke ordening. Op grond van het Besluit ruimtelijke 

ordening is kostenverhaal verplicht in geval van: 

 de bouw van één of meer woningen en hoofdgebouwen; 

 uitbreidingen van gebouwen met ten minste 1.000 m
2 
of met één of meer woningen; 

 de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doelein-

den in gebruik of ingericht waren voor woondoeleinden, mits ten minste 10 woningen 

worden gerealiseerd; 

 één of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of 

ingericht waren bij ingebruikname voor detailhandel, dienstverlening, kantoor of hore-

cadoeleinden, mits de cumulatieve oppervlakte ten minste 1.000 m
2
 bedraagt; 

 de bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1.000 m
2
. 

 

Het voorliggende inpassingsplan voorziet in de realisatie van windturbines en de daarbij 

behorende voorzieningen. Op grond van jurisprudentie
19

 geldt dat windturbines van een 

dergelijke afmeting die in het onderhavige plan mogelijk gemaakt worden, aangemerkt 

dienen te worden als een ‘gebouw’ als bedoeld in artikel 1 Woningwet. Een (grotere) 

windturbine is immers voor mensen toegankelijk en vormt zonder meer een door wanden 

omsloten ruimte. Aangezien hiermee sprake is van de bouw van meerdere hoofdgebou-

wen zoals bedoeld in artikel 6.2.1. sub b van het Besluit ruimtelijke ordening, is kosten-

verhaal verplicht. In het kostenverhaal wordt voorzien middels een anterieure overeen-

komst, waarin onder andere voorzien wordt in planschade.  

 

Planschade 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen kan planschade ontstaan. De Wro voorziet in een regeling 

voor vergoeding van planschade. Op basis van artikel 6.1 Wro wordt aan degene die in 

de vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroe-

rende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van het inpassingsplan, tegemoet geko-

men, wanneer de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te 

blijven en voor zover de tegemoetkoming niet anderszins is verzekerd. Een aanvraag 

voor een tegemoetkoming in schade ten gevolge van het inpassingsplan, kan bij de Mi-

nister van Economische Zaken worden ingediend binnen de periode van 5 jaar na het 

onherroepelijk worden van het vastgestelde inpassingsplan. 

 

 

                                                      
19

  ABRvS 12 april 2001 (AB 2003, 50). 
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8.2 Financiële uitvoerbaarheid 

 
Het initiatief wordt gefinancierd door de initiatiefnemers: samenwerkingsverband Wind-

park N33 en RWE Innogy Windpower Netherlands. De investeringen voor de aanleg van 

de windturbines, opstelplaatsen, toegangswegen, kabels en schakelstations worden ge-

dragen door de initiatiefnemers. De initiatiefnemers verdienen de investeringen terug 

door de verkoop van opgewekte elektriciteit.  

 

Voor de totstandkoming van dit windpark, dat tot de 11 grootschalige windparken uit de 

Structuurvisie Windenergie op land behoort, zal een subsidie op grond van de Subsidie-

regeling Duurzame Energie (SDE+) aangevraagd worden, waarmee de zogeheten on-

rendabele top van de elektriciteitsproductie van dit windpark via een bedrag per aan het 

elektriciteitsnet geleverde kilowattuur wordt gecompenseerd. Met de SDE+ subsidierege-

ling vult het Rijk de elektriciteitsopbrengsten voor de initiatiefnemers aan. 
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9. PROCEDURE EN COMMUNICATIE  

 

Het inpassingsplan en alle overige besluiten worden gelijktijdig ter inzage gelegd in de 

verschillende stappen van de procedure. Dit geldt dus zowel voor de ontwerpbesluiten 

als de vastgestelde besluiten. Ook het beroep bij de bestuursrechter wordt gebundeld 

indien de besluiten gelijktijdig zijn bekendgemaakt. Tegen het inpassingsplan en de ge-

coördineerde besluiten staat rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State.  

 

Gelet op het feit dat er sprake is van ‘ontwikkeling en verwezenlijking van werken en ge-

bieden krachtens afdeling 3.5 Wro’ is de Crisis- en Herstelwet van toepassing . Dit 

brengt onder meer met zich mee dat: 

 de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een termijn van 6 maanden 

na afloop van de beroepstermijn heeft voor het doen van een uitspraak op een be-

roep; 

 dat een niet tot de centrale overheid behorende overheid (rechtspersoon die krach-

tens het publieksrecht is ingesteld of bestuursorgaan) niet tegen het inpassingsplan 

in beroep kan gaan; 

 dat een beroepschrift niet-ontvankelijk is als het niet meteen de gronden van beroep 

bevat (het indienen van een pro forma beroepschrift is niet mogelijk). 

 

Het Ministerie van Economische Zaken verzorgt de coördinatie, bekendmaking en mede-

deling van de (ontwerp)besluiten. In dit hoofdstuk worden de resultaten van de zienswij-

zen- en overlegprocedure beschreven.  

 

 
9.1 Overleg 
  
Het voorontwerp van dit inpassingsplan wordt in het kader van het voorgeschreven over-

leg op grond van artikel 3.1.1., lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) aan de 

overleginstanties toegezonden. Tegelijkertijd zullen de betrokken gemeenteraden en 

provinciale staten gehoord worden ingevolge artikel 3:28 lid 1 Wro.  

Te zijner tijd zullen in deze paragraaf de conclusies uit de beantwoording van de overleg-

reacties worden weergegeven. Ook wordt beschreven of de overlegreacties aanleiding 

geven tot aanpassing van het inpassingsplan.  

 

  

                                                      
20

  Op grond van het bepaalde in artikel 1.1., eerste lid, onder a in samenhang met artikel 1.2 en 2.1 van 

bijlage I van de Crisis- en Herstelwet.   
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9.2 Zienswijzen 
  
Het ontwerpinpassingsplan wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd waarbij eenieder 

in de gelegenheid wordt gesteld hierop zijn of haar zienswijze te geven. De stukken wor-

den ter inzage gelegd bij de betrokken gemeenten Menterwolde, Oldambt en Veendam, 

bij het Ministerie van Economische Zaken en digitaal via www.bureau-

energieprojecten.nl.  

 

Te zijner tijd zullen in deze paragraaf de conclusies uit de beantwoording van de ontvan-

gen zienswijzen worden weergegeven. Ook wordt beschreven of de zienswijzen aanlei-

ding geven tot aanpassing van het inpassingsplan ten opzichte van het ontwerp ervan. 

De samenvatting en de beantwoording van de zienswijzen wordt opgenomen in de bijla-

ge bij het inpassingsplan.  

 

 

9.3 Ingebrachte opmerkingen, reacties en adviezen MER  
 

9.3.1 Reacties op het MER 

 

Te zijner tijd zullen in deze paragraaf de conclusies uit de beantwoording van de ontvan-

gen reacties op het MER worden weergegeven en aangegeven worden hoe deze worden 

verwerkt in het inpassingsplan.  

 

9.3.2 Toetsingsadvies en aanbevelingen 

 

De Commissie voor de Milieueffectrapportage brengt een toetsingsadvies uit over het 

opgestelde MER. In deze paragraaf zal het toetsingsadvies en de aanbevelingen kort 

samengevat worden en aangegeven worden hoe deze worden verwerkt in het inpas-

singsplan. 
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  Voorwoord 

Yard Energy, Blaaswind BV (samenwerkingsverband Windpark N33) en RWE zijn 

voornemens om een windpark van 120 Megawatt (MW) of meer in de gemeenten 

Veendam, Menterwolde en Oldambt te realiseren langs de rijksweg N33. Deze 

ingreep kan effecten hebben op beschermde natuurgebieden. 

 

In het MER zijn de milieueffecten die Windpark N33 met zich meebrengt, in beeld 

gebracht. Pondera Consult heeft aan Bureau Waardenburg de opdracht verstrekt om 

in een Passende Beoordeling de mogelijke effecten van het voorkeursalternatief van 

Windpark N33 op beschermde natuurwaarden in het kader van de Natuurbescher-

mingswet 1998 in beeld te brengen en aan te geven op welke wijze mogelijke 

negatieve effecten op instandhoudingsdoelstellingen kunnen worden beperkt. Deze 

Passende Beoordeling vormt een achtergrondrapport bij het MER. 

 

Aan de totstandkoming van dit rapport werkten mee: 

Robert Jan Jonkvorst    rapportage Natuurbeschermingswet; 

Lieuwe Anema   kaartmateriaal, GIS analyses; 

Hein Prinsen    projectleiding, eindredactie, rapportage. 

 

Genoemde personen zijn door opleiding, werkervaring en zelfstudie gekwalificeerd 

voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden. Het project is uitgevoerd volgens het 

kwaliteitshandboek van Bureau Waardenburg. Het kwaliteitsmanagementsysteem van 

Bureau Waardenburg is ISO gecertificeerd.  

 

Vanuit Pondera Consult werd de opdracht begeleid door mevrouw Mariëlle de Sain. 

Wij danken haar voor de prettige samenwerking. 

 

 
  



 

 6 

  



 

7 

 

 

Inhoud 
 
Voorwoord .......................................................................................................................................... 5 

1 Inleiding ....................................................................................................................................... 9 

1.1 Aanleiding en doel ......................................................................................................... 9 

1.2 Aanpak toetsing Natuurbeschermingswet 1998 ........................................................ 9 

2 Windpark en plangebied ........................................................................................................ 13 

2.1 Het geplande windpark .............................................................................................. 13 

2.2 Het plangebied ............................................................................................................ 13 

3 Materiaal en methoden .......................................................................................................... 15 

3.1 Effectbepaling en -beoordeling Nbwet 1998 ........................................................... 15 

4 Beschermde gebieden en afbakening onder-zoek ............................................................. 21 

4.1 Natura 2000-gebieden in de omgeving .................................................................... 21 

4.2 Overige beschermde gebieden ................................................................................. 24 

5 Huidig voorkomen vogels (IHD) in en nabij het plangebied ............................................... 27 

5.1  Niet-broedvogels ........................................................................................................ 27 

6 Bepaling van effecten ............................................................................................................. 33 

6.1 Effecten in de aanlegfase .......................................................................................... 33 

6.2 Effecten in de gebruiksfase ....................................................................................... 35 

7 Beoordeling van effecten ....................................................................................................... 39 

7.1  Beoordeling van effecten op habitattypen .............................................................. 39 

7.2  Beoordeling van effecten op soorten van Bijlage II van de Habitatrichtlijn ......... 39 

7.3  Beoordeling van effecten op broedvogels .............................................................. 40 

7.4  Beoordeling van effecten op niet-broedvogels ....................................................... 40 

7.5 Samenvatting beoordeling van effecten ................................................................... 42 

7.6 Cumulatie van effecten .............................................................................................. 42 

8 Conclusies en aanbevelingen ............................................................................................... 45 

9 Literatuur .................................................................................................................................. 47 

Bijlage 1 Wettelijk kader ........................................................................................................... 49 

Bijlage 2 Essentietabellen van nabijge-legen Natura 2000-gebieden ................................ 55 

Bijlage 3 Windturbines en vogels ............................................................................................ 61 

Bijlage 4  Flux-Collision Model ................................................................................................. 69 

Bijlage 5 Effecten van luchtvaartverlichting aan windturbines op vogels en vleermuizen 73 

Bijlage 6  Effectbepaling en -beoordeling      stikstofdepositie Windpark N33 ................... 79 



 

 8 

 

  



 

9 

 

 1 Inleiding 

 1.1 Aanleiding en doel 

Yard Energy, Blaaswind BV (samenwerkingsverband Windpark N33) en RWE zijn 

voornemens om een windpark van 120 Megawatt (MW) of meer in de gemeenten 

Veendam, Menterwolde en Oldambt te realiseren langs de rijksweg N33. Het gaat 

hierbij om 35 turbines verdeeld over drie deelgebieden (zie figuur 1.1 en 2.1).  

 

In het MER staat welke effecten op milieu te verwachten zijn van zes varianten en het 

voorkeursalternatief. Mede op basis van het MER nemen de ministers van 

Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu een besluit over de te realiseren 

variant (locatie, aantal en type windturbines). Er worden verschillende 

achtergrondrapporten opgesteld, waarin per (milieu)aspect (o.a. landschap, natuur, 

leefomgevingskwaliteit) een effectbeschrijving en mogelijke mitigerende en/of 

compenserende maatregelen zijn opgenomen.  

 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de bepaling en beoordeling van de effecten 

van de bouw en het gebruik van de geplande windturbines uit het voorkeursalternatief 

(VKA) en hoe deze zich verhoudt tot Natura 2000-gebieden en beschermde 

natuurmonumenten.  

 

 1.2 Aanpak toetsing Natuurbeschermingswet 1998 

In de omgeving van het plangebied liggen de Natura 2000-gebieden 

Zuidlaardermeergebied, Waddenzee, Drentsche Aa-gebied, Drouwenerzand, 

Elperstroomgebied, en Lieftinghsbroek (figuur 4.1). Als het project negatieve effecten  

heeft op de habitattypen en soorten waarvoor deze Natura 2000-gebieden zijn 

aangewezen, is mogelijk een vergunning op grond van de Nbwet vereist (zie 

hieronder en bijlage 1). Ook kunnen mitigerende dan wel compenserende 

maatregelen nodig zijn. De effecten van het project dienen in het kader van de Nbwet 

te worden getoetst aan de instandhoudingsdoelen van voornoemde Natura 2000-

gebieden. 

 

Voorliggende rapportage beschrijft de resultaten van een passende beoordeling in het 

kader van de Nbwet (zie bijlage 1). Dat wil zeggen een onderzoek naar de effecten op 

beschermde natuurgebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, 

waaronder wij in dit rapport verstaan: Natura 2000-gebieden en Beschermde 

Natuurmonumenten. Op basis van de beste wetenschappelijke kennis zijn de effecten  

van het voorkeursalternatief (VKA) van Windpark N33 op de habitattypen en soorten 

in kaart gebracht en beoordeeld. De effecten zijn op zichzelf en waar nodig in 

samenhang met de effecten van andere plannen en projecten (cumulatief) 

beoordeeld. 
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Figuur 1.1  Plangebied voor Windpark N33 bij Veendam, provincie Groningen. Op de kaart zijn 
toponiemen weergegeven van gebiedsdelen die in dit rapport worden behandeld. 
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Deze rapportage geeft antwoord op de volgende vragen: 

• Welke beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden en/of Beschermde 

Natuurmonumenten) liggen binnen de invloedssfeer van het project? Wat zijn 

de instandhoudingsdoelen voor deze natuurgebieden? 

• Wat is de ligging van het plangebied ten opzichte van de habitattypen, de 

leefgebieden van soorten of andere natuurwaarden waarvoor de 

desbetreffende natuurgebieden zijn aangewezen? Welke functies heeft het 

plangebied en zijn invloedssfeer voor deze beschermde natuurwaarden? 

• Welke effecten op beschermde gebieden heeft het voorkeursalternatief (VKA) 

van Windpark N33? 

• Wat zijn de effecten van het project als deze waar nodig worden beschouwd in 

samenhang met andere activiteiten en plannen, met andere woorden, wat zijn 

de cumulatieve effecten? 

• Kunnen significante effecten (inclusief waar nodig cumulatieve effecten) met 

zekerheid worden uitgesloten? 

 

De effecten van het project worden getoetst aan de instandhoudingsdoelen (IHD) die 

gelden voor Natura 2000-gebieden die binnen de invloedssfeer van het project liggen. 

Deze zijn ontleend aan de (ontwerp)-aanwijzingsbesluiten (voor IHD zie bijlage 2).  
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 2 Windpark en plangebied 

 2.1 Het geplande windpark 

Het geplande Windpark N33 bestaat uit drie deelgebieden (figuur 2.1). In het MER en 

in de natuurtoets (Jonkvorst et al. 2015a) zijn zes inrichtingsvarianten beoordeeld. In 

deze Passende Beoordeling wordt alleen het voorkeursalternatief (VKA) beoordeeld. 

 

In het MER is voor de inrichtingsvarianten uitgegaan van een ashoogte van minimaal 

100 meter en maximaal 135 meter en een rotordiameter van minimaal 114 meter en 

maximaal 127 meter. Het VKA is gebaseerd op windturbines met een ashoogte tussen 

de 115 en de 140 meter en de diameter van de rotor 110 tot 130 meter (tabel 2.1). 

 
Tabel 2.1 Overzicht technische gegevens voorkeursalternatief van Windpark N33. Het 

vermogen per turbine is indicatief en niet relevant voor de ecologische 
effectbepaling.   

 aantal rotordiameter  ashoogte  vermogen 

 turbines   per turbine 

  (m) (m) (MW) 

VKA Windpark N33 35 110-130 115-140 c.3 

 

 2.2 Het plangebied 

Het plangebied voor het windpark ligt grotendeels aan de oostzijde van de N33 ten 

oosten en noorden van Veendam (zie figuur 1.1 en 2.1).  

 

Het plangebied maakt onderdeel uit van de Groninger Veenkoloniën, een relatief 

open agrarisch landschap met grootschalige akkerbouwgebieden. Maïs, graan, 

aardappels en suikerbieten zijn de meest voorkomende gewassen. Daarnaast komt 

verspreid in het gebied een aantal kleine graslandpercelen voor. Vooral langs de N33 

en rondom boerderijen zijn groenstroken, singels en laanbeplanting met hogere 

bomen aanwezig. De verspreid in het plangebied aanwezige bosschages bestaan in 

het algemeen uit nog jonge aanplant. In het plangebied zijn weinig open waterpartijen 

aanwezig, de belangrijkste worden gevormd door het A.G. Wildervanckkanaal tussen 

Veendam en het Winschoterdiep en het Veendam - Musselkanaal in het zuidelijk deel 

van het plangebied. 

 

Het studiegebied beslaat het gehele gebied waarbinnen Windpark N33 effecten op 

natuur kan hebben en is ruimer dan het plangebied. Het studiegebied is minder 

makkelijk strak af te bakenen, maar omvat ook de Natura 2000-gebieden buiten het 

plangebied waarop het windpark een verstorend effect (externe werking) kan hebben. 

In dit geval gaat het om Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied ten westen van 

het plangebied (zie afbakening onderzoek in hoofdstuk 4). Ten behoeve van het 

onderzoek aan mogelijke effecten van het windpark op dit Natura 2000-gebied, is het 

studiegebied zo gekozen dat een goed beeld werd verkregen van mogelijke vlieg-
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bewegingen van kwalificerende vogelsoorten tussen het Zuidlaardermeer en 

voedselgebieden ten oosten van het plangebied. Figuur 4.1 geeft een indicatie van de 

begrenzing van het studiegebied.  

 

 
Figuur 2.1 Plangebied voor Windpark N33, provincie Groningen, en posities windturbines 

volgens voorkeursalternatief (bron: Pondera Consult). 
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 3 Materiaal en methoden 

 3.1 Effectbepaling en -beoordeling Nbwet 1998 

 3.1.1  Toelichting op het begrip significantie 

In het kader van de Nbwet 1998 moet beoordeeld worden of de realisatie van 

Windpark N33, op zichzelf of in samenhang met andere plannen en projecten in de 

omgeving, (significant) negatieve effecten kan hebben op de nabijgelegen Natura 

2000-gebieden. In dit geval gaat het om enkele soorten niet-broedvogels 

(toendrarietgans, kolgans en kleine zwaan) waarvoor het nabijgelegen Natura 2000-

gebied Zuidlaardermeergebied is aangewezen (zie § 4.1). 

 

Voor de beoordeling van effecten van plannen en projecten op het desbetreffende 

Natura 2000-gebied, is gebruik gemaakt van de door het Steunpunt Natura 2000 

opgestelde leidraad (Steunpunt Natura 2000, 2010). Hierin staat verwoord wanneer 

gesproken moet worden van significante effecten. In de leidraad staat ook vermeld 

hoe kan worden omgegaan met het mogelijk onbedoeld veroorzaken van sterfte van 

vogels door windturbines. De basis hiervoor wordt gevormd door de wijze waarop 

Bureau Waardenburg ten aanzien van windpark Scheerwolde het 1%-criterium (verder 

1%-mortaliteitsnorm) van het Ornis Comité heeft toegepast (zie hieronder).  

 

Volgens dit criterium kan iedere tol van minder dan 1% van de totale jaarlijkse sterfte 

van de betrokken populatie (gemiddelde waarde) als kleine hoeveelheid worden 

beschouwd. Bij windpark Scheerwolde is deze 1%-mortaliteitsnorm niet gebruikt om 

het begrip ‘significantie’ uit te leggen. Wel is het gebruikt om een ordegrootte van 

effecten aan te geven, waarbij zeker geen significante effecten op zullen treden, 

omdat de sterfte procentueel zeer laag is ten opzichte van de natuurlijke sterfte. Een 

veilige ‘eerste zeef’ dus. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 

achtte dit een acceptabele werkwijze. Een grotere sterfte dan 1% (in cumulatie met 

andere projecten) noodzaakt een aanvullende toetsing om te bepalen of het 

instandhoudingsdoel voor de desbetreffende soort in gevaar kan komen. Een 

dergelijke toetsing kan bijvoorbeeld bestaan uit het doorrekenen van de effecten 

(additionele sterfte) op de betrokken populatie met behulp van een populatiemodel, 

zoals uitgevoerd voor effecten van offshore windparken op kleine mantelmeeuwen 

(Lensink & van Horssen 2012). 

 

 3.1.2 Bepaling van effecten op vogels 

Windpark N33 kan effect hebben op vogels die gedurende enige fase van hun 

levenscyclus in de omgeving van het plangebied verblijven (zie bijlage 3 voor een 

algemeen overzicht van de effecten van windturbines op vogels). Daarmee kan het 

windpark ook effect hebben op vogels die een deel van hun tijd in Natura 2000-

gebieden doorbrengen. De effectbeoordeling richt zich in het kader van de Nbwet 

1998 op enkele aanwijssoorten van het Zuidlaardermeergebied (toendrarietgans, 
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kolgans en kleine zwaan, zie §4.1). Voorafgaande aan de bepaling van de effecten is 

een overzicht gepresenteerd van het voorkomen en de verspreiding van vogels in de 

omgeving van het windpark (hoofdstuk  5). 

 

In de effectbepaling in hoofdstuk 6 zijn de volgende zaken opgenomen: 

• De aantallen aanvaringsslachtoffers; 

• De verstorende effecten van windturbines op lokaal rustende en foeragerende 

vogels; 

• De mogelijke barrièrewerking van de opstelling voor passerende lokale vogels. 

De aantallen slachtoffers en de mate van verstoring en barrièrewerking zijn zo veel 

mogelijk (en voor zover relevant) per soort gekwantificeerd.  

 

Het effect van de obstakelverlichting op de windturbines op vogels is in deze studie 

niet nader beschouwd. Uit eerder literatuuronderzoek (Lensink & van der Valk 2013, 

samengevat in bijlage 5) is vast komen te staan dat luchtvaartverlichting op wind-

turbines, zoals toegepast in Nederland, niet leidt tot extra risico’s voor vogels of 

vleermuizen. 

 

Aanvaringsslachtoffers 

Voor de berekening van het aantal aanvaringsslachtoffers is gebruik gemaakt van 

bestaande kennis over slachtofferaantallen bij windparken in Nederland en België 

(Winkelman 1989, 1992, Musters et al. 1996, Baptist 2005, Schaut et al. 2008, 

Everaert 2008, Krijgsveld et al. 2009, Krijgsveld & Beuker 2009, Beuker & Lensink 

2010, Verbeek et al. 2012). In deze studies is gecorrigeerd voor factoren zoals 

zoekefficiëntie, verdwijnen van lijken door aaseters, het aantal zoekdagen en type 

zoekgebied. De aanvaringskansen (kans dat een langs vliegende vogel botst met een 

windturbine) zijn gebaseerd op studies in o.a. Oosterbierum, de Wieringermeer en in 

België (o.a. Winkelman 1992; Everaert & Stienen 2007; Krijgsveld et al. 2009). De 

aantallen slachtoffers uit deze studies zijn te vertalen naar nieuw geplande 

windparken, indien rekening gehouden wordt met de windturbineomvang (ashoogte, 

rotordiameter), windturbineconfiguratie, windturbinelocatie (landschapstype), vogel-

aanbod (flux) en betrokken soorten. Deze factoren zijn geformaliseerd in een 

berekeningswijze die soort(groep)specifiek is en waarvoor kennis over het 

vogelaanbod (flux) noodzakelijk is (Flux-Collision Model; zie bijlage 4 voor details). De 

uitkomst van de berekeningen wordt bepaald door de combinatie van de dimensies 

van het windpark en de eigenschappen en het gedrag van de desbetreffende 

vogelsoort. 

 

De berekeningen zijn gebaseerd op aannames omdat gedetailleerde en 

locatiespecifieke informatie over bijvoorbeeld flux en vlieggedrag van betrokken 

soorten niet voorhanden zijn. Deze aannames zijn altijd op zo’n manier gedaan dat in 

alle gevallen met zekerheid het worst case scenario is getoetst. Dit geldt voor het 

aantal vogels dat bij het windpark rondvliegt, uitwijkt voor het windpark, en de 

berekende 1%-mortaliteitsnorm (zie ook hieronder bij flux, uitwijking en 1%-

mortaliteitsnorm). 
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Aanvaringskans 

Zwanen en ganzen worden zelden als aanvaringsslachtoffer gevonden vanwege hun 

kleine aanvaringskans (Hötker et al. 2006; Fijn et al. 2007; Fijn et al. 2012; Verbeek et 

al. 2012). Fijn et al. (2007) vonden bij twee windparken in de Wieringermeer geen 

aanvaringsslachtoffers onder kleine zwanen en toendrarietganzen, ondanks de 

dagelijkse aanwezigheid van vele honderden, respectievelijk enkele duizenden vogels 

nabij de windparken. In de berekeningswijze is voor ganzen en zwanen een 

aanvaringskans aangehouden van 0,01% (cf. Fijn et al. 2007) respectievelijk 0,04% 

(cf. Fijn et al. 2012). Deze aanvaringskans is gebruikt omdat het een lagere en meer 

realistische inschatting van de aanvaringskans geeft, dan de kans die voorheen veel 

gebruikt werd van 0,09% die in Winkelman et al. (1992) voor eenden gegeven is. 

 

Percentage in het donker 

Omdat de meeste soorten door de slechte lichtomstandigheden alleen in het donker 

slachtoffer worden van een aanvaring met een windturbine, moet in het toegepaste 

rekenmodel worden ingevuld welk deel van de dagelijkse flux in het donker 

plaatsvindt. Hiervoor is een inschatting gedaan op basis van deskundigenoordeel en 

informatie verzameld tijdens veldonderzoek ten behoeve van het nabijgelegen 

windpark De Drentse Monden - Oostermoer (Jonkvorst et al. 2015b). Voor ganzen en 

zwanen is in het rekenmodel ingevuld dat ’s avonds 33% in het donker naar de 

slaapplaats vliegt en in de ochtend 10% in het donker vanuit de slaapplaatsen naar 

foerageergebieden vliegt. 

 

Voor sommige soorten (bijvoorbeeld meeuwen en sterns) lopen vogels ook overdag 

risico op een aanvaring met een windturbine (Krijgsveld et al. 2009). Voor meeuwen is 

daarom in het model ingevuld dat alle passerende vogels kans hebben op een 

aanvaring met een windturbine (berekeningen in het kader van de Ffwet). 

 

Bepaling soortspecifieke flux 

Voor de berekening van de aantallen vogelslachtoffers is uitgegaan van gegevens 

over verspreiding, aantallen in het plangebied en vlieggedrag (hoofdstuk 5). Op basis 

van de vogeltelgegevens en expertise op basis van onderzoek nabij het plangebied 

(Jonkvorst et al. 2015b) is bepaald uit welke gebieden vogels mogelijk een 

windturbineopstelling kruisen tijdens hun dagelijkse vliegbewegingen van rust- naar 

foerageergebied en vice versa. Hierbij is aangenomen dat alle zwanen en ganzen in 

het plangebied en in de telgebieden ten oosten van het plangebied in het 

Zuidlaardermeer slapen. Als worst case is telkens gerekend met de bovengrens van 

de gemiddelde seizoensmaxima van deze telgebieden (zie verspreidingskaarten in 

hoofdstuk 5) om de flux (intensiteit vliegbewegingen) door de betreffende opstelling te 

bepalen. Allereerst is op basis van de literatuur (o.a. Hornman et al. 2012) en de 

telgegevens het seizoensverloop van elke soort vastgesteld, vooral de maanden met 

piekaantallen. Naar rato van de lengte en positie van de windturbineopstelling ten 

opzichte van de ingeschatte breedte van de vliegbaan van de vogels, zijn de aantallen 

als aanbod opgevoerd in de effectberekening. Met behulp van de informatie met 

betrekking tot het aandeel van de vogels dat in het donker vliegt (wanneer het 
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aanvaringsrisico het grootste is, zie hiervoor) en het aandeel dat voor de windturbines 

zal uitwijken (zie hieronder), is vervolgens per soort het aantal vogels berekend dat 

door (het betreffende deel van) de windturbineopstellingen vliegt. 

 

Uitwijking 

In de slachtofferberekeningen is rekening gehouden met de mogelijkheid voor 

horizontale uitwijking tussen de opstellingen in de drie deelgebieden (zie lay-out van 

het windpark in hoofdstuk 2). Voor zwanen en ganzen is rekening gehouden dat 

respectievelijk 84% en 95% van de berekende flux over het plangebied in de toekomst 

zal uitwijken voor het windpark en gebruik zal maken van de ruimte tussen de 

deelgebieden of om de deelgebieden heen vliegt. Dit komt overeen met resultaten bij 

bestaande windparken waarin tot nu toe dergelijke hoge uitwijkpercentages (80-98%) 

zijn gemeten voor een divers aantal watervogelsoorten (o.a. Plonczkier & Simms 

2012, Dirksen et al. 2007, Fijn et al. 2007, Chamberlain et al. 2006, Fernley et al. 

2006, Poot et al. 2001, Tulp et al. 1999). 

 

Berekening 1%-mortaliteitsnorm 

De 1%-mortaliteitsnorm is het aantal vogels dat 1% van de natuurlijke sterfte van de 

te toetsen populatie representeert. Deze norm is soortspecifiek aangezien de 

populatiegrootte en de mortaliteit (de twee variabelen die de 1%-mortaliteitsnorm 

bepalen) voor alle soorten anders is. De norm wordt als volgt berekend: 

 

1%-mortaliteitsnorm (# vogels) = (natuurlijke sterfte * grootte van de te toetsen populatie) * 0,01 

 

Voor de gegevens over de natuurlijke sterfte per soort is gebruik gemaakt van de 

website van de BTO (http://www.bto.org/about-birds/birdfacts). In de berekeningen is 

de natuurlijke sterfte van adulte vogels gebruikt, omdat hier meer over bekend is en 

omdat deze sterfte lager is dan die van juveniele vogels. Hierdoor valt de 1%-

mortaliteitsnorm iets lager uit waardoor met zekerheid het worst case scenario 

getoetst is. Voor het Zuidlaardermeergebied is als populatiegrootte voor de toendra- 

rietgans en kolgans uitgegaan van 3.900 vogels respectievelijk 5.850 vogels. Dit 

betreft het gemiddelde van de maximale aantallen geteld in het Zuidlaardermeer- 

gebied in de seizoenen 2011/2012 en 2012/2013 (bron: Sovon.nl), van eerdere 

seizoenen zijn geen telgegevens beschikbaar. Dit is de meest recent beschikbare 

informatie over het slaapplaatsgebruik. Voor de kleine zwaan is vanwege het 

ontbreken van slaapplaatstellingen een dergelijke berekening niet te maken. 

 

Verstoring 

Verstoring van vogels vindt zowel in de aanlegfase als in de gebruiksfase van 

Windpark N33 plaats. De mate van verstoring is dan ook afzonderlijk voor zowel de 

aanlegfase als de gebruiksfase bepaald. In de gebruiksfase verschilt de 

verstoringsafstand van windturbines voor vogels tussen soortgroepen en varieert van 

enkele tientallen tot honderden meters (zie bijlage 3). In de soortspecifieke 

beoordeling van de verstoring is hier rekening mee gehouden en is gewerkt met een 

voor de desbetreffende soort toepasselijke verstoringsafstand, voor ganzen en 
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zwanen bijvoorbeeld 400 m. Hierbij is aangenomen dat grotere windturbines geen 

evenredig groter of kleiner verstorend effect hebben (Schekkerman et al. 2003). 

Verstoring kan resulteren in een afname van het totale areaal aan potentieel 

beschikbaar leefgebied en daarmee de draagkracht van het gebied. In paragraaf 6.2.4 

wordt nader toegelicht hoe het verlies van draagkracht is bepaald.   

 

Barrièrewerking 

Voor het bepalen van de mate waarin barrièrewerking een probleem voor vogels 

vormt is gebruik gemaakt van literatuur en eigen waarnemingen uit veldonderzoek 

(o.a. Beuker et al. 2009, Fijn et al. 2007). Op grond hiervan en informatie over de 

dimensies van de geplande windturbineopstellingen is bepaald of vogels de 

windturbine opstellingen zullen kruisen of omvliegen, en de mate waarin dat valt te 

verwachten.  

 

Bronmateriaal 

Een kwantificering van voornoemde effecten is deels mogelijk door middel van een 

analyse van reeds bestaande informatie. Voor informatie over de aanwezigheid en 

mogelijke vliegbewegingen van vogels in en over het plangebied is gebruik gemaakt 

van het rapport vliegbewegingen van ganzen en zwanen in Oost-Drenthe (Jonkvorst 

et al. 2015b) en andere gepubliceerde informatie. Alle bronnen worden in de tekst 

vermeld. Daarnaast zijn actuele telgegevens van watervogels gebruikt van een aantal 

telgebieden in (een ruime omgeving van) het plangebied die zijn opgevraagd bij het 

Natuurloket. 

 

Vogelgegevens Natuurloket 

Gegevens over de aanwezigheid en verspreiding van watervogels binnen en rondom 

het plangebied zijn opgevraagd via het Natuurloket (zie figuur 3.1). Niet van alle 

telgebieden in figuur 3.1 waren gegevens beschikbaar en ook het type gegevens komt 

niet voor alle telgebieden overeen.  

 

Van gebied GR5180, dat een groot deel van het noordelijke deel van het plangebied 

omvat, zijn geen gegevens beschikbaar. Voor de effectbepaling in dit deel van het 

plangebied is gebruik gemaakt van een extrapolatie (deskundigenoordeel), op grond 

van gebiedskenmerken, van de gegevens van omliggende telgebieden, aangevuld 

met waarnemingen van de website waarneming.nl.  

 

Van een deel van de telgebieden zijn maandelijkse gegevens beschikbaar voor de 

periode juli 2007 tot en met juni 2012, maar voor een aantal telgebieden zijn alleen 

tellingen uit de maand januari (midwintertellingen) beschikbaar. Dit zijn de meest 

recent beschikbare gegevens. De nadruk van de tellingen ligt op de wintermaanden 

oktober - maart. Gebieden waarvoor geen gegevens zijn aangevraagd liggen in 

minder geschikte gebieden voor watervogels, zoals bebouwd gebied. 
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Figuur 3.1 Ligging van de telgebieden in de omgeving van het plangebied van Windpark N33 
waarvan bij het Natuurloket gegevens zijn opgevraagd van maandelijkse 
watervogeltellingen uit de periode juli 2007 t/m juni 2012. Roze: geen gegevens 
beschikbaar uit deze periode (gebied GR5180) of niet opgevraagd (overige 
gebieden), donkergroen: telgegevens van een selectie van soorten beschikbaar 
(o.a. ganzen en zwanen), lichtgroen: alleen midwintertellingen beschikbaar uit de 
periode juli 2006 t/m juni 2011, wel alle soorten watervogels. 
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 4 Beschermde gebieden en afbakening onder-
zoek 

 4.1 Natura 2000-gebieden in de omgeving 

Het plangebied ligt zelf niet in een Natura 2000-gebied. Wel liggen er verschillende 

Natura 2000-gebieden in de ruime omgeving van het plangebied
1
, namelijk 

Zuidlaardermeergebied, Waddenzee, Drentsche Aa-gebied, Drouwener¬zand, 

Elperstroomgebied en Lieftinghsbroek (figuur 4.1). 

 

Figuur 4.1 Natura 2000-gebieden in de ruime omgeving van het plangebied. A= 
Zuidlaardermeergebied, B= Drentsche Aa-gebied, C= Drouwenerzand, D= 
Elperstroomgebied, E= Lieftinghsbroek, F= Waddenzee (slechts voor een beperkt 
deel weergegeven op deze kaart). 

                                                      
1
 Voor een eerste afbakening van de mogelijke invloedssfeer van het project op Natura 2000-gebieden, is 

rekening gehouden met de actieradius van de soorten met instandhoudingsdoelen in de omliggende Natura 
2000-gebieden. In dit hoofdstuk wordt vervolgens nader bepaald welke Natura 2000-gebieden en soorten 
met instandhoudingsdoelen relevant zijn.  
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Hieronder wordt kort toegelicht of en welke relatie bestaat tussen het plangebied van 

Windpark N33 en deze Natura 2000-gebieden. Aangegeven wordt welke 

instandhoudingsdoelen een effect (verslechtering of verstoring) kunnen ondervinden 

van het geplande windpark
2
. Een volledig overzicht van de instandhoudingsdoelen is 

opgenomen in de zogenoemde essentietabellen in bijlage 2. 

 

Beschermde habitattypen 

Alle voornoemde Natura 2000-gebieden zijn (geheel of ten dele) aangewezen voor 

een aantal beschermde habitattypen (zie bijlage 2). Windpark N33 ligt op ruime 

afstand (meer dan 10 kilometer) van deze gebieden. Er is dus met zekerheid geen 

sprake van verlies van areaal van de beschermde habitattypen door ruimtebeslag.  

 

Daarnaast is er geen sprake van relevante emissie van schadelijke stoffen naar lucht, 

water en of bodem of van veranderingen in grond- of oppervlaktewateren. Weliswaar 

wordt in de aanlegfase gebruik gemaakt van vracht- en kraanwagens die stikstof 

kunnen uitstoten, maar vanwege de tijdelijkheid van de werkzaamheden en afstand 

tot Natura 2000-gebieden, is dergelijke emissie verwaarloosbaar. Dit is nader 

onderbouwd met behulp van het rekenmodel Aerius in bijlage 6.  

 

Effecten op beschermde habitattypen als gevolg van externe werking zijn daarom niet 

aan de orde. Verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats in voornoemde 

Natura 2000-gebieden als gevolg van de aanleg en het gebruik van Windpark N33 zijn 

daarom op voorhand met zekerheid uit te sluiten.  

 

Soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn 

Van de voornoemde gebieden zijn alleen de Natura 2000-gebieden Waddenzee en 

Drentsche Aa-gebied aangewezen voor enkele soorten van bijlage II van de 

Habitatrichtlijn. Het betreft de rivierprik, bittervoorn, grote modderkruiper, kleine 

modderkruiper, rivierdonderpad en kamsalamander voor het Drentsche Aa-gebied en 

de nauwe korfslak, rivierprik, zeeprik, fint, grijze en gewone zeehond voor de 

Waddenzee (zie bijlage 2). Deze soorten zijn gebonden aan genoemde Natura 2000-

gebieden en komen niet of niet ver buiten deze gebieden. Er bestaat voor deze 

soorten daarom geen relatie met het plangebied. 

Windpark N33 ligt op ruime afstand (meer dan 10 kilometer) van voornoemde Natura 

2000-gebieden. Vanwege deze afstand is met zekerheid geen sprake van verstoring 

(inclusief sterfte) van voornoemde soorten of verslechtering van de kwaliteit van de 

natuurlijke habitats van deze soorten in genoemde Natura 2000-gebieden als gevolg 

van de bouw en het gebruik van het windpark.  

 

 

 

                                                      
2
 In de oorspronkelijke aanwijzingsbesluiten zijn voor sommige gebieden complementaire doelen 

opgenomen: dit zijn Vogelrichtlijndoelen die zijn opgenomen in een Habitatrichtlijngebied en andersom 
(bijvoorbeeld grauwe klauwier in Elperstroomgebied en grote modderkruiper in Zuidlaardermeergebied). 
Middels een wijzigingsbesluit van het Ministerie van EZ, gepubliceerd op 13 maart 2013 (Staatscourant 
2013, nr. 6334), zijn deze complementaire doelen komen te vervallen. 
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Broedvogels 

Van de voornoemde gebieden zijn alleen de Natura 2000-gebieden Zuidlaarder-

meergebied en Waddenzee aangewezen voor een aantal broedvogelsoorten.  

Het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied is aangewezen voor drie 

broedvogelsoorten: roerdomp, porseleinhoen en rietzanger. Voornoemde soorten zijn 

in de broedtijd sterk gebonden aan de desbetreffende Natura 2000-gebieden en 

maken dan geen gebruik van (de omgeving van) het plangebied. Significant 

verstorende effecten (inclusief sterfte) van de aanleg en het gebruik van Windpark 

N33 op de broedpopulaties van deze soorten in de Natura 2000-gebieden 

Zuidlaardermeergebied zijn op voorhand met zekerheid uit te sluiten. 

 

Hetzelfde geldt voor de 13 broedvogelsoorten waarvoor het Natura 2000-gebied 

Waddenzee is aangewezen (zie bijlage 2). Gezien de afstand van meer dan 15 

kilometer van de Waddenzee tot het plangebied (dit geldt voor het deelgebied de 

Dollard, de Waddenzee zelf ligt op meer dan 30 kilometer van het plangebied), zal het 

gros van deze soorten het plangebied vanuit de broedgebieden in de Waddenzee niet 

bereiken. Alleen de kleine mantelmeeuw, die broedt op alle Waddeneilanden en tot op 

meerdere tientallen kilometers van de broedkolonies kan foerageren, zou theoretisch 

een relatie met het plangebied kunnen hebben. Uit onderzoek aan gezenderde kleine 

mantelmeeuwen op Vlieland is gebleken dat de vogels voornamelijk op de Noordzee 

ten noorden van het eiland foerageren en veel minder vaak (± 20 %) op het vaste land 

(Ens et al. 2008). Kleine mantelmeeuwen foerageren in het broedseizoen vanuit de 

kolonies in de Waddenzee maar weinig diep in het binnenland. Hierbij zullen kleine 

mantelmeeuwen hooguit incidenteel het plangebied passeren en of in het plangebied 

foerageren. Significant verstorende effecten (inclusief sterfte) van het Windpark N33 

op de broedpopulaties van deze soort in de Waddenzee zijn daarom op voorhand met 

zekerheid uit te sluiten.  

 

Niet-broedvogels 

Van de voornoemde gebieden zijn alleen de Natura 2000-gebieden Zuidlaarder-

meergebied en Waddenzee aangewezen voor een aantal niet-broedvogelsoorten.  

 

Het Zuidlaardermeergebied is als Natura 2000-gebied aangewezen voor de niet-

broedvogelsoorten kleine zwaan, kolgans, toendrarietgans, smient en slobeend.  

De eendensoorten smient en slobeend zijn vanwege hun actieradius, respectievelijk 

maximaal 11 kilometer (Boudewijn et al. 2009) en 1 kilometer (van der Hut et al. 2007) 

en voorkeur voor overwegend grasland als voedselgebied, niet of nauwelijks in (de 

omgeving van) het plangebied te verwachten. Significant verstorende effecten 

(inclusief sterfte) van het Windpark N33 op de populaties van de smient en slobeend 

in het Zuidlaardermeergebied zijn daarom op voorhand met zekerheid uit te sluiten. 

Kleine zwaan, kolgans en toendrarietgans zijn wel regelmatig in het plangebied 

aanwezig en dit betreft mogelijk ook exemplaren die het Zuidlaardermeergebied als 

slaapplaats gebruiken (zie hoofdstuk 5). In de aanleg- en gebruiksfase van het 

windpark zijn effecten op deze soorten mogelijk in de vorm van verstoring en of 

sterfte. Dit wordt in de hoofdstukken 6 en 7 nader beschreven en beoordeeld. 
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De Waddenzee is als Natura 2000-gebied aangewezen voor een groot aantal niet-

broedvogelsoorten (zie bijlage 2). Deze soorten zijn buiten het broedseizoen sterk 

gebonden aan de Waddenzee of de directe omgeving daarvan. Geen van deze 

soorten heeft een duidelijke relatie met het plangebied dat op meer dan 15  kilometer 

van de Dollard en op meer dan 30 kilometer van de Waddenzee ligt. Significant 

verstorende effecten (inclusief sterfte) van het Windpark N33 op de populaties van 

deze soorten in de Waddenzee zijn daarom op voorhand met zekerheid uit te sluiten. 

 

Synthese afbakening effectbeoordeling in het kader van de Nbwet 1998 

In voorgaande alinea’s is beschreven welke soorten, waarvoor het Zuidlaardermeer-

gebied en overige Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied zijn 

aangewezen, mogelijk een verstorend effect (inclusief sterfte) ondervinden van 

Windpark N33. In tabel 4.1 is een overzicht van deze soorten opgenomen. De effecten 

op deze soorten worden in de hoofdstukken 6 en 7 nader bepaald en beoordeeld. 

Voor de overige soorten en alle beschermde habitattypen is in voorgaande alinea’s 

beargumenteerd waarom effecten (verstoring of verslechtering) van Windpark N33 op 

voorhand met zekerheid uitgesloten kunnen worden. Deze soorten en habitattypen 

zullen in de verdere effectbepaling en -beoordeling dan ook buiten beschouwing 

worden gelaten. 

Tabel 4.1  Overzicht van de soorten waarvoor Natura 2000-gebieden in de omgeving van het 
plangebied zijn aangewezen en die mogelijk effecten zullen ondervinden van de 
aanleg en of het gebruik van Windpark N33. Deze effecten worden in hoofdstuk 6 
en 7 nader beschreven en beoordeeld. 

Natura 2000-gebied  Instandhoudingsdoel relevant voor beoordeling 

Zuidlaardermeergebied kleine zwaan 

 kolgans 

 toendrarietgans 

 

 4.2 Overige beschermde gebieden 

 4.2.1 Beschermde natuurmonumenten 

Natuurmonumenten in de Waddenzee 

In de Waddenzee bevinden zich Beschermde natuurmonumenten. De Natura 2000-

opgave voor de delen van de Waddenzee die eerder al waren aangewezen als 

Staats- of Beschermd na¬tuur¬monument, heeft mede betrekking op de 

doelstellingen ten aanzien van behoud, herstel en ontwikkeling van het natuurschoon 

of de natuurweten¬schap¬pe¬lijke betekenis van het gebied zoals bepaald in de van 

rechtswege vervallen besluiten. Voor zover deze doelstellingen Natura 2000-waarden 

betreffen, maken deze deel uit van de instandhoudingsdoelen. 

Met de inwerkingtreding van de wet tot het permanent maken van de Crisis- en 

herstelwet (pChw) op 25 april 2013 hoeven projecten of activiteiten die buiten de 

begrenzing van een Beschermd natuurmonument worden uitgevoerd niet langer te 

worden beoordeeld op mogelijke aantasting van de oude doelen voor zover het 

Beschermd natuurmonument een overlap heeft met een Natura 2000-gebied en dat 
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Natura 2000-gebied definitief is aangewezen (Lahaije 2013). Dit gaat op voor de 

Beschermde natuurmonumenten in de Waddenzee. Deze gebieden zullen in de 

verdere effectbepaling en -beoordeling dan ook buiten beschouwing worden gelaten. 

 

Oeverlanden van het Schildmeer 

Op ruim 10 kilometer van het plangebied ligt het gebied ‘Oeverlanden van het 

Schildmeer’ dat in 1990 is aangewezen als Beschermd natuurmonument. Het gebied 

is niet aangewezen als Natura 2000-gebied. Het natuurmonument wordt gevormd 

door een groot gedeelte van de oeverlanden, bestaande uit rietlanden, een moerasje, 

drassige graslanden, kaden en dijken langs het Schildmeer en door een deel van het 

daaraan grenzende open water. Het gebied is aangewezen als natuurmonument om 

het behoud en herstel van de landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden 

van de betrokken gronden en wateren te bevorderen. In het aanwijzingsbesluit van 

1990 wordt met name ingegaan op het belang van het gebied voor Veenmos-

rietlanden, rust-, foerageer- en broedgebied voor moerasbroedvogels en pleisterplaats 

voor watervogels.  

 

Windpark N33 ligt op ruime afstand van dit gebied (meer dan 10 kilometer). Er is dus 

met zekerheid geen sprake van verlies van areaal van de aanwezige habitattypen 

door ruimtebeslag. Daarnaast is er geen sprake van de emissie van schadelijke 

stoffen naar lucht, water en of bodem of van veranderingen in grond- of 

oppervlaktewateren. Effecten op de aanwezige habitattypen als gevolg van externe 

werking zijn daarom niet aan de orde. Ook is verstoring van het broed- en of 

rustgebied van de in de aanwijzing genoemde broedvogels en watervogels als gevolg 

van de aanleg en het gebruik van Windpark N33 vanwege de grote afstand op 

voorhand met zekerheid uit te sluiten. Dit gebied wordt in de verdere effectbepaling en 

-beoordeling dan ook buiten beschouwing gelaten. 
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 5 Huidig voorkomen vogels (IHD) in en nabij het 
plangebied 

De onderstaande teksten hebben betrekking op de selectie van vogelsoorten 

waarvoor Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied zijn aangewezen 

(zie §4.1) en die mogelijk effecten kunnen ondervinden van de aanleg en of het 

gebruik van Windpark N33. Voor een beschrijving van overige (vogel)soorten zie 

Jonkvorst et al. (2015a). 

 

5.1  Niet-broedvogels  

Kleine zwaan 

Binnen het plangebied zijn in recente jaren geen noemenswaardige aantallen kleine 

zwanen vastgesteld (zie tabel 5.1, figuur 5.1). Incidenteel worden in de omgeving 

buiten het plangebied solitaire exemplaren of kleine groepjes gemeld. In de winter 

2011/2012 foerageerden bijvoorbeeld tussen half januari en half februari 2012 

herhaaldelijk enkele tientallen kleine zwanen (tot maximaal 94 exemplaren) in Polder 

Pekela-Zuidkant op circa 5 kilometer van het plangebied. In de winters daarvoor 

kwam de soort hier sporadisch voor (bron: waarneming.nl). Verder zijn in het 

waterrijke gebied de Blauwe Stad ten oosten van Scheemda in 2009 - 2012 tussen de 

10-30 kleine zwanen vastgesteld (bron: waarneming.nl). Mogelijk is hier sprake van 

een slaapplaats van vogels die ten noorden of oosten van het plangebied  foerageren. 

De belangrijkste foerageergebieden en slaapplaatsen van deze soort bevinden zich 

op ruime afstand van het plangebied, zodat sprake is van hooguit incidentele 

vliegbewegingen over het plangebied. Concentraties van foeragerende kleine zwanen 

buiten het plangebied zijn bijvoorbeeld te vinden op meer dan 10 kilometer afstand in 

de graslanden rondom het Zuidlaardermeer en in de Drentse Veenkoloniën ten 

zuidwesten van Stadskanaal. In het laatstgenoemde gebied waren in de winter 

2011/2012 tot 100 pleisterende kleine zwanen aanwezig (Jonkvorst et al. 2015b). 

Deze vogels sliepen op de vloeivelden bij Nieuw-Buinen. Andere slaapplaatsen in de 

ruime omgeving van het plangebied liggen in het Zuidlaardermeer, de 

Veenhuizerstukken en op de plassen bij Sellingen (Koffijberg et al. 1997). 

 

Tabel 5.1 Aanwezigheid selectie van niet-broedvogelsoorten (IHD Natura 2000-gebied 
Zuidlaardermeergebied) in en nabij het plangebied van Windpark N33. De ligging 
van genoemde telgebieden is weergegeven in figuur 3.1. Groen gemarkeerde 
telgebieden liggen (deels) in het plangebied. Weergegeven is het maandelijkse 
gemiddelde voor het winterseizoen (oktober-maart) over de periode 2007/08 t/m 
2011/12 voor de telgebieden GR5160 t/m GR5125. Voor de telgebieden GR4430, 
4441 en 4442 is het gemiddelde weergegeven van jaarlijkse tellingen rond half 
januari in de periode 2007 t/m 2011. Soorten die niet zijn geteld in een telgebied 
zijn weergegeven met een ‘-‘. Bron: Natuurloket. 

 

Soort GR4430 GR4441 GR4442 GR5160 GR5170 GR5171 GR5172 GR5173 GR5174 GR5190 GR5150 GR5124 GR5125

Kleine zwaan 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kolgans 26 - 841 0 3 0 0 0 0 16 0 2 0

Toendrarietgans 44 - 565 87 283 0 0 0 0 565 391 349 612
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Figuur 5.1 Het aantal kleine zwanen per telgebied in en rondom het plangebied. 
Weergegeven is het maandelijks gemiddelde in het winterseizoen (oktober-maart) 
over de periode 2006/07 t/m 2011/12. Voor de telgebieden met een * is het 
midwintergemiddelde over de periode 2006/07-2010/11 gebruikt. Bron: 
Natuurloket. 

Toendrarietgans 

De Drents-Groningse Veenkoloniën vormen een belangrijk overwinteringsgebied voor 

toendrarietganzen. Belangrijke foerageergebieden zijn de omgeving van het 

Bargerveen, de veenkoloniën rondom Stadskanaal en aangrenzend Hunzedal en 

gebieden in Zuid- en Oost-Groningen (Steendam 2010; Voslamber et al. 2004). Meer 

dan 10% van de in Nederland overwinterende rietganzen verblijft in Groningen en 
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ongeveer 25% in Drenthe (Voslamber et al. 2004). Toendrarietganzen foerageren 

voornamelijk op oogstresten (meer dan 75% van het voedsel) waarbij het vooral gaat 

om oogstresten van aardappels en suikerbieten (Voslamber et al. 2004). 

 

Waarschijnlijk worden alle akkerbouwgebieden binnen het plangebied door 

toendrarietganzen als foerageergebied gebruikt, maar de telgegevens zijn niet 

gebiedsdekkend beschikbaar. In ieder geval zijn in de afgelopen winters grotere 

aantallen foeragerende rietganzen geteld op percelen ten zuiden en zuidwesten van 

Veendam (figuur 5.2). Kleinere aantallen toendrarietganzen zijn te vinden ten westen 

en ten noorden van het plangebied.  

 

In de winter van 2011-2012 is vastgesteld dat de rietganzen die overdag in de Drentse 

Veenkoloniën op akkers ten noorden van de lijn Stadskanaal-Gieten (inclusief 

percelen ten zuiden van Veendam) foerageren, slapen op het Zuidlaardermeer 

(Jonkvorst et al. 2015b). Dit geldt waarschijnlijk ook voor ganzen die ten oosten van 

Veendam in of nabij het plangebied foerageren, maar een deel van deze vogels slaapt 

mogelijk in de Dollard. In het winterhalfjaar kunnen vooral in de ochtend en avond veel 

vliegbewegingen van rietganzen over het plangebied plaatsvinden, in ordegrootte 

enkele duizenden tot vele duizenden vogels per dag.  

 

Ganzen die overdag een stuk zuidelijker in de Drents-Groningse Veenkoloniën 

foerageren, slapen op de vloeivelden van Nieuw-Buinen, de zandafgraving bij 

Gasselte, in de Veenhuizerstukken bij Stadskanaal of in de zandafgraving bij 

Sellingen (Jonkvorst et al. 2015b). Deze vogels vliegen dus niet over het plangebied. 

 

Kolgans 

Kolganzen foerageren voornamelijk op graslanden en in beperkte mate op 

bouwlanden (Voslamber et al. 2004). Kolganzen foerageren in de omgeving van 

Veendam met name op de graslanden ten noordwesten van het plangebied (telgebied 

GR4442) en rond het Zuidlaardermeer (figuur 5.3). Het plangebied zelf vormt geen 

foerageergebied van betekenis voor de soort. De belangrijkste slaapplaats van 

kolgans ligt in het Zuidlaardermeer. Gezien het voorgaande zijn dagelijks geen grote 

aantallen vliegbewegingen van de soort over het plangebied te verwachten. 
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Figuur 5.2 Het aantal rietganzen (taiga- en toendrarietgans) per telgebied in en rondom het 
plangebied. Weergegeven is het maandelijks gemiddelde in het winterseizoen 
(oktober-maart) over de periode 2006/07 t/m 2011/12. Voor de telgebieden met 
een * is het midwintergemiddelde over de periode 2006/07-2010/11 gebruikt. Bron: 
Natuurloket. 
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Figuur 5.3 Het aantal kolganzen per telgebied in en rondom het plangebied. Weergegeven is 
het maandelijks gemiddelde in het winterseizoen (oktober-maart) over de periode 
2006/07 t/m 2011/12. Voor de telgebieden met een * is het midwintergemiddelde 
over de periode 2006/07-2010/11 gebruikt. Bron: Natuurloket. 
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 6 Bepaling van effecten 

In dit hoofdstuk wordt op basis van beschikbare kennis over voorkomen en gedrag 

een overzicht gegeven van de effecten op habitattypen en soorten met 

instandhoudingsdoelstellingen (nb-wet) als gevolg van de aanleg en het gebruik van 

Windpark N33. De volgende effecten kunnen in theorie optreden: 

• Verstoring in de aanlegfase 

• Verstoring in de gebruiksfase 

• Sterfte in de gebruiksfase 

• Barrièrewerking in de gebruiksfase 

 

De effecten zijn zoveel mogelijk gekwantificeerd. Bij deze kwantificering moet echter 

in acht worden genomen dat, hoewel ze gebaseerd zijn op het meest recente onder-

zoek, de nodige aannames gedaan zijn en dat ruime marges realistisch zijn rondom 

de gepresenteerde aantallen. Dat betekent dat de aantallen in absolute zin niet 100% 

nauwkeurig zijn, maar wel zeer goed bruikbaar om een ordegrootte van effecten te 

geven. De aannames in de berekeningen zijn altijd op zo’n manier gedaan dat in alle 

gevallen met zekerheid het worst case scenario is getoetst (zie hoofdstuk 3). 

 

 6.1 Effecten in de aanlegfase 

 6.1.1 Effecten op habitattypen 

Het plangebied van Windpark N33 ligt buiten de begrenzing van de diverse Natura 

2000-gebieden in de ruime omgeving van het plangebied. Hierdoor heeft de ingreep in 

de aanlegfase geen direct effect op de aangewezen habitattypen. Daarnaast is er 

geen sprake van relevante emissie van schadelijke stoffen
3
 naar lucht, water en of 

bodem of van veranderingen in grond- of oppervlaktewateren. Effecten op 

beschermde habitattypen als gevolg van externe werking zijn daarom niet aan de 

orde.  

 

Negatieve effecten van de ingreep op de habitattypen waarvoor de diverse Natura 

2000-gebieden  zijn aangewezen, zijn in de aanlegfase met zekerheid uit te sluiten. 

 

 6.1.2 Effecten op soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn 

De geplande ingreep vindt plaats buiten de begrenzing van de nabijgelegen Natura 

2000-gebieden. Het plangebied (en directe omgeving) vormt geen geschikt habitat 

voor de soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn waarvoor de in de ruime 

omgeving van het plangebied gelegen Natura 2000-gebieden zijn aangewezen. 

Effecten op soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn als gevolg van externe 

werking zijn daarom niet aan de orde. 

                                                      
3
 Weliswaar wordt in de aanlegfase gebruik gemaakt van vracht- en kraanwagens die stikstof kunnen 

uitstoten, maar vanwege de tijdelijkheid van de werkzaamheden en afstand tot Natura 2000-gebieden, is 
dergelijke emissie verwaarloosbaar (zie effectbepaling en –beoordeling in bijlage 6). 
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Negatieve effecten van de ingreep op soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn  

waarvoor de diverse Natura 2000-gebieden zijn aangewezen, zijn in de aanlegfase 

met zekerheid uit te sluiten. 

 

 6.1.3 Effecten op Broedvogels 

De geplande ingreep vindt plaats buiten de begrenzing van de nabijgelegen Natura 

2000-gebieden. Het plangebied (en directe omgeving) vormt geen geschikt habitat 

voor broedvogelsoorten waarvoor de in de ruime omgeving van het plangebied 

gelegen Natura 2000-gebieden zijn aangewezen. Effecten op broedvogelsoorten als 

gevolg van externe werking zijn daarom niet aan de orde. 

 

Negatieve effecten van de ingreep op broedvogelsoorten  waarvoor de diverse Natura 

2000-gebieden  zijn aangewezen, zijn in de aanlegfase met zekerheid uit te sluiten. 

 

 6.1.4 Effecten op Niet-broedvogels 

Tijdens de aanleg van het windpark zijn verschillende effecten op vogels mogelijk. 

Vogelaanvaringen zijn dan nog niet mogelijk, maar verstoring als gevolg van geluid, 

beweging, trillingen) kan wel optreden. Er moeten ontsluitingswegen worden 

aangelegd of verbreed, er wordt geregeld heen en weer gereden met vrachtwagens 

en personenauto’s, gewerkt met draglines en grote kranen, mogelijk worden 

funderingen voor de windturbines geheid, en in het veld wordt heen en weer gelopen 

door landmeters en bouwers. Zo kunnen bouwwerkzaamheden leiden tot de 

verstoring van vogels. Op beperkte schaal kunnen deze werkzaamheden ook (tijdelijk) 

habitatverlies opleveren voor vogels.  

 

De verstorende invloed op rustende en foeragerende vogels die uitgaat van de 

hiervoor genoemde activiteiten moet minstens zo groot worden ingeschat als die van 

de aanwezigheid van de windturbines, maar bestrijkt een groter gebied. Daar staat 

tegenover dat het een tijdelijke verstoring betreft, die alleen optreedt in de periode 

waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd.  

 

Vanwege de grootschaligheid van het geplande windpark zal de realisatie van 

Windpark N33 gefaseerd plaatsvinden. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer 

ieder afzonderlijk onderdeel van Windpark N33 gerealiseerd zal worden. Voor 

verstoorde vogels is het echter gedurende de werkzaamheden vanwege de fasering 

mogelijk om elders in (de directe omgeving van) het plangebied een alternatieve 

foerageer- of rustplek te benutten als ze tijdens een bepaalde fase op een bepaalde 

plek verstoord worden. Er is daarom geen sprake van maatgevende verstoring: vogels 

zullen (de directe omgeving van) het plangebied niet verlaten zodat in dit geval ook 

geen verslechtering van de kwaliteit van het leefgebied optreedt.  
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 6.2 Effecten in de gebruiksfase 

 6.2.1 Effecten op habitattypen 

Het plangebied van Windpark N33 ligt buiten de begrenzing van de diverse Natura 

2000-gebieden in de ruime omgeving van het plangebied. Hierdoor heeft de ingreep in 

de gebruiksfase geen direct effect op de aangewezen habitattypen. Daarnaast is er 

geen sprake van relevante emissie van schadelijke stoffen naar lucht, water en of 

bodem of van veranderingen in grond- of oppervlaktewateren. Effecten op 

beschermde habitattypen als gevolg van externe werking zijn daarom niet aan de 

orde.  

 

Negatieve effecten van de ingreep op de habitattypen waarvoor de diverse Natura 

2000-gebieden zijn aangewezen, zijn in de gebruiksfase met zekerheid uit te sluiten. 

 

 6.2.2 Effecten op soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn 

De geplande ingreep vindt plaats buiten de begrenzing van de nabijgelegen Natura 

2000-gebieden. Het plangebied (en directe omgeving) vormt geen geschikt habitat 

voor de soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn waarvoor de in de ruime 

omgeving van het plangebied gelegen Natura 2000-gebieden zijn aangewezen. 

Effecten op soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn als gevolg van externe 

werking zijn daarom niet aan de orde. 

 

Negatieve effecten van de ingreep op soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn  

waarvoor de diverse Natura 2000-gebieden  zijn aangewezen, zijn in de gebruiksfase 

met zekerheid uit te sluiten. 

 

 6.2.3 Effecten op Broedvogels 

De geplande ingreep vindt plaats buiten de begrenzing van de nabijgelegen Natura 

2000-gebieden. Het plangebied (en directe omgeving) vormt geen geschikt habitat 

voor broedvogelsoorten waarvoor de in de ruime omgeving van het plangebied 

gelegen Natura 2000-gebieden zijn aangewezen. Effecten op broedvogelsoorten als 

gevolg van externe werking zijn daarom niet aan de orde. 

 

Negatieve effecten van de ingreep op broedvogelsoorten  waarvoor de diverse Natura 

2000-gebieden zijn aangewezen, zijn in de gebruiksfase met zekerheid uit te sluiten. 

 

 6.2.4 Effecten op Niet-broedvogels 

Aanvaringsslachtoffers 

Voor soorten waarvoor het Zuidlaardermeergebied als Natura 2000-gebied is 

aangewezen en die tevens een relatie hebben met het plangebied, zou een toename 

van de sterfte als gevolg van realisatie van Windpark N33, een verstorend effect 

kunnen hebben op de grootte van de populaties in dit Natura 2000-gebied. Om die 
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reden is door middel van het Flux-Collison Model (zie bijlage 4) voor de Natura 2000-

soorten die een duidelijke relatie hebben met het plangebied een soortspecifieke 

inschatting gemaakt van het aantal slachtoffers. Het gaat hierbij om de niet-

broedvogelsoorten (toendra)rietgans, kolgans en kleine zwaan (zie ook hoofdstuk 4). 

De berekeningen hiervoor zijn conform de door Bureau Waardenburg ontwikkelde 

methodiek uitgevoerd (zie bijlage 4, Flux-Collison Model). Een overzicht van de 

gehanteerde getallen (o.a. aanvaringskansen) en aannames is opgenomen in 

hoofdstuk 3. 

 

Het berekende aantal aanvaringsslachtoffers voor soorten met instandhoudingsdoelen 

voor het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied komt voor kleine zwaan en 

kolgans voor zowel het minimum als maximum scenario van het voorkeursalternatief 

uit op (ruim) <1 aanvaringsslachtoffer per jaar (tabel 6.1). Dit is te beschouwen als 

incidentele sterfte (oftewel ‘een verwaarloosbare kleine kans op sterfte als gevolg van 

het project’). Voor de toendrarietgans zullen jaarlijks ongeveer twee individuen 

slachtoffer worden van een aanvaring met de windturbines. 

 

Gezien de grote hoeveelheid aannames in de berekening is het niet verantwoord om 

op basis van de geringe verschillen in de voorspelde aantallen slachtoffers (beide 

ganzensoorten en kleine zwaan) onderscheid te maken tussen de hier doorgerekende 

twee scenario’s van het voorkeursalternatief. 

 

Tabel 6.1 Berekend aantal aanvaringsslachtoffers onder toendrarietgans, kolgans en kleine 
zwaan voor het VKA van Windpark N33. ‘A’ betreft een berekening met de 
maximale ashoogte en de minimale rotordiameter (minimum scenario). ‘B’ betreft 
een berekening van de minimale ashoogte en de maximale rotordiameter 
(maximum scenario). Berekeningen zijn uitgevoerd met het Flux-Collision model 
(zie bijlage 4 en tekst voor toelichting). 

variant # turbines A/B   totaal aantal slachtoffers gehele windpark per variant  

   toendrarietgans kolgans kleine zwaan 

VKA(min) 35 A c. 2 <1 <1 

VKA(max) 35 B c. 2 <1 <1 

 

Verstoring 

Zoals in H5 is weergegeven is de omgeving van het plangebied van belang als 

foerageergebied voor met name toendrarietgans, kolgans en kleine zwaan. Door de 

aanwezigheid van het beoogde Windpark N33 (en de mogelijk verstorende werking 

van de windturbines) kan het agrarisch gebied in de directe omgeving van de 

windturbines minder geschikt worden als foerageergebied voor deze soorten. Dit 

betekent mogelijk een afname van het totale areaal aan potentieel beschikbaar 

leefgebied en draagkracht voor deze soorten. Dit heeft vervolgens mogelijk een effect 

op het nabijgelegen Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied dat o.a. voor 

toendrarietgans en of kleine zwaan is aangewezen. 
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In §9.3.2 in Jonkvorst et al. (2015a) is onderzocht hoe de afname van potentieel 

foerageergebied zich verhoudt tot het totaal aan potentieel beschikbaar 

foerageergebied in de ruime omgeving van beide Natura 2000-gebieden.  

 

Uit de berekeningen binnen de bandbreedte van de uitgangspunten van het VKA, 

blijkt dat er in de regio een ruim overschot is aan potentiele foerageercapaciteit (tabel 

9.4 in Jonkvorst et al. 2015a). Door de ruime marge aan overcapaciteit heeft het geen 

meerwaarde om dit verschil op soortniveau weer te geven. Voor de soorten 

toendrarietgans, kolgans en kleine zwaan treden geen wezenlijke verstorende 

effecten op als gevolg van de geringe afname van ongestoord foerageergebied door 

het gebruik van Windpark N33.  

 

Barrièrewerking 

In algemene zin is er sprake van een effectieve barrière als vogels door een 

windparkopstelling hun voedsel- of rustgebied niet kunnen bereiken of dergelijke 

gebieden in belangrijke mate minder functioneel worden. In de geplande 

voorkeursvariant is dit niet het geval. Doordat het windpark opgedeeld is in 

afzonderlijke deelgebieden, zijn er voldoende mogelijkheden voor vogels om voor het 

windpark uit te wijken en tussen de afzonderlijke deelgebieden van het windpark door 

te vliegen of het gehele windpark ten noorden of ten zuiden te passeren.  
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 7 Beoordeling van effecten 

In dit hoofdstuk wordt besproken of, in het kader van de Nbwet, door Windpark N33 

significant negatieve effecten kunnen optreden op Natura 2000-gebieden. In §3.1 is 

het begrip significantie al nader toegelicht. 

 

In hoofdstuk 4 is beargumenteerd dat alleen enkele niet-broedvogelsoorten (toendra- 

rietgans, kolgans en kleine zwaan) uit het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied 

een binding hebben met het plangebied. De effecten (verstoring en verslechtering) op 

deze vogelsoorten zijn beschreven in hoofdstuk 6 en worden hieronder in het kader 

van de Nbwet beoordeeld. De overige instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000- 

gebied Zuidlaardermeergebied en de soorten of habitats waarvoor instandhoudings-

doelen voor de overige Natura 2000-gebieden zijn opgesteld (zie bijlage 2) hebben 

geen relatie met het plangebied en ondervinden in geen geval effecten (verstoring of 

verslechtering) van de aanleg en het gebruik van Windpark N33 (zie hoofdstuk 4) en 

zijn daarom in dit kader niet relevant. 

 

In §7.1 t/m §7.6 worden de effecten van Windpark N33 in eerste instantie op zichzelf 

beoordeeld en vervolgens ook in cumulatie met de effecten van andere plannen en 

projecten beoordeeld.  

 

 7.1  Beoordeling van effecten op habitattypen 

Er vinden geen werkzaamheden plaats binnen de grenzen van een Natura 2000- 

gebied en er is geen sprake van relevante emissie van schadelijke stoffen naar lucht, 

water en/of bodem of van verandering in grond- en oppervlaktewateren. 

Verslechtering van de kwaliteit van natuurlijke habitats in nabijgelegen Natura 2000- 

gebieden als gevolg van de aanleg en het gebruik van Windpark N33 is met zekerheid 

uitgesloten. 

 

 7.2  Beoordeling van effecten op soorten van Bijlage II van de 
Habitatrichtlijn 

Van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden is alleen de Natura 2000-gebieden 

Waddenzee en Drentsche Aa-gebied aangewezen voor enkele soorten van bijlage II 

van de Habitatrichtlijn (zie §4.1). Deze soorten zijn over het algemeen gebonden aan 

deze Natura 2000-gebieden en komen niet of niet ver buiten deze gebieden. Er 

bestaat voor deze soorten geen relatie met het plangebied en verslechtering van de 

kwaliteit van de natuurlijke habitats van deze soorten in deze Natura 2000-gebieden 

als gevolg van de bouw en het gebruik van het windpark zijn met zekerheid uit te 

sluiten. 
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 7.3  Beoordeling van effecten op broedvogels 

Van de broedvogelsoorten, waarvoor het nabijgelegen Natura 2000-gebied Zuidlaar- 

dermeergebied is aangewezen, heeft geen van de soorten een duidelijke binding met 

het plangebied (zie ook §4.1). Significant verstorende effecten (inclusief sterfte) van 

de aanleg en het gebruik van Windpark N33 op de broedpopulaties van deze soorten 

in het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied is met zekerheid uit te sluiten. 

 

 7.4  Beoordeling van effecten op niet-broedvogels 

Van de niet-broedvogelsoorten waarvoor het nabijgelegen Natura 2000-gebied 

Zuidlaardermeergebied is aangewezen, hebben alleen de kleine zwaan, toendra-

rietgans en kolgans een duidelijke binding met het plangebied (zie hoofdstukken 4 en 

6). Significant verstorende effecten (inclusief sterfte) van Windpark N33 op de overige 

Natura 2000-gebieden in de omgeving en de overige soorten niet-broedvogels van het 

Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied zijn met zekerheid uit te sluiten (zie ook 

H6). 

 

De realisatie van Windpark N33 heeft in het kader van de Nbwet 1998 in theorie dus 

mogelijk een effect op de populaties van kleine zwaan, toendrarietgans en kolgans die 

gebruik maken van slaapplaatsen in het Zuidlaardermeergebied. Voor alle drie de 

soorten geldt een behoudsdoelstelling (behoud van omvang en kwaliteit leefgebied 

met een draagkracht voor in het aanwijzingsbesluit genoemde populaties). 

 

Aanlegfase 

In de aanlegfase is maatgevende verstoring (effect op draagkracht van het gebied) 

uitgesloten. In de aanlegfase zullen de verstorende effecten voor deze soorten slechts 

tijdelijk van aard zijn en is er in de omgeving van het Zuidlaardermeer voldoende 

alternatief foerageergebied beschikbaar waar de tijdelijk verstoorde zwanen en 

ganzen gebruik van kunnen maken. Significant verstorende effecten van de aanleg  

van Windpark N33 op de populaties van deze soorten in het Natura 2000-gebied 

Zuidlaardermeergebied zijn met zekerheid uit te sluiten. 

 

Toelichting 

Wanneer de werkzaamheden in het winterhalfjaar uitgevoerd worden, zullen de kleine 

zwaan, toendrarietgans en kolgans, die beschermd zijn in het Zuidlaardermeergebied 

en die in het plangebied foerageren, tijdelijk en lokaal verstoord kunnen worden. De 

toendrarietgans kan in grote aantallen in (de omgeving van) het plangebied 

foerageren, de kleine zwaan en kolgans in kleinere aantallen. Voor de kleine zwaan 

gaat het hierbij om maximaal tientallen exemplaren, voor de kolgans om honderden 

exemplaren en voor de toendrarietgans om duizenden exemplaren. In §9.3.2 in 

Jonkvorst et al. (2015a) is onderbouwd dat in de ruime omgeving van het 

Zuidlaardermeer en het plangebied een duidelijk surplus aan beschikbare 

foerageergebieden aanwezig is. Hierdoor zijn er voldoende alternatieve 

foerageerlocaties waar deze vogels gedurende de aanleg van het windpark tijdelijk 

naar kunnen uitwijken.  
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Gebruiksfase 

In §6.2.4 is voor de gebruiksfase een overzicht gepresenteerd van de verwachte 

aantallen aanvaringsslachtoffers van de Natura 2000-soorten die een binding hebben 

met het plangebied van Windpark N33. Voor kleine zwaan en kolgans is 

beargumenteerd dat het om incidentele sterfte handelt (<1 exemplaar op jaarbasis 

voor het gehele windpark). Het is uit te sluiten dat dit van invloed kan zijn op het 

behoud van de omvang van de betrokken populaties. 

Voor toendrarietgans wordt op jaarbasis wel enkele slachtoffers berekend (tabel 7.1). 

Om te beoordelen of deze berekende aantallen aanvaringsslachtoffers onder 

toendrarietgans van invloed kan zijn op de populaties in het Natura 2000-gebied 

Zuidlaardermeergebied is eerst de bijbehorende 1%-mortaliteitsnorm bepaald.   

 

Tabel 7.1 Berekend aantal aanvaringsslachtoffers voor toendrarietgans die een binding 
hebben met het plangebied (zie ook §6.2.4) en 1%-mortaliteits-norm van de 
betrokken populatie. De 1%-mortaliteitsnorm is gebaseerd op recente 
aantalsschattingen van deze soort in het Natura 2000-gebied Zuidlaarder-
meergebied (zie paragraaf 3.1.2).  

soort   slachtoffers    Zuidlaardermeer 

       1%-norm populatie 

toendrarietgans c. 2 9,0 3.900 

 

In de gebruiksfase ligt het voorspelde aantal aanvaringsslachtoffers van de 

toendrarietgans onder de 1%-mortaliteitsnorm van de betrokken populatie in het 

Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied (tabel 7.1) en mag dus gezien worden als 

een kleine hoeveelheid die niet van invloed zal zijn op behoud van de omvang van 

deze populaties. Significant verstorende effecten (inclusief sterfte) van het gebruik van 

Windpark N33 op de populaties van kleine zwaan, toendrarietgans en kolgans in het 

Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied zijn met zekerheid uit te sluiten. 

 

Door verstoring in de gebruiksfase van het windpark kan een afname plaatsvinden 

van de foerageermogelijkheden voor ganzen en zwanen. Dit verstoringseffect zal 

echter niet leiden tot een afname van aantallen in (de ruime omgeving van) het 

Zuidlaardermeergebied, omdat voor ganzen en zwanen voldoende alternatief 

foerageergebied in de omgeving van het Zuidlaardermeer aanwezig is (zie §6.2.4). 

Significant verstorende effecten van het gebruik van Windpark N33 op de populaties 

van deze soorten in het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied zijn met 

zekerheid uit te sluiten. 

 

Doordat het windpark opgedeeld is in drie afzonderlijke deelgebieden zijn er 

voldoende mogelijkheden voor vogels om voor het windpark uit te wijken en tussen de 

deelgebieden door te vliegen of het gehele windpark ten noorden of ten zuiden te 

passeren. Effecten als gevolg van barrièrewerking zijn daarom niet aan de orde. 

Significant verstorende effecten van het gebruik van Windpark N33 op de populaties 

van deze soorten in het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied zijn met 

zekerheid uit te sluiten. 
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 7.5 Samenvatting beoordeling van effecten  

De realisatie van Windpark N33 heeft geen effecten op habitattypen of soorten van 

Bijlage II waarvoor Natura 2000-gebieden in de omgeving zijn aangewezen. Ook zijn 

er veel soorten broedvogels en niet-broedvogels waarvoor het optreden van effecten 

kan worden uitgesloten omdat ze niet in het plangebied voorkomen (zie §4.1). Voor de 

resterende vogelsoorten (kleine zwaan, toendrarietgans en kolgans) is het totaaleffect 

van Windpark N33 verwaarloosbaar klein. Significant verstorende effecten (inclusief 

sterfte) kunnen daarom, zonder inbegrip van cumulatieve effecten, met zekerheid 

worden uitgesloten (zie tabel 7.2). 

 
Tabel 7.2 Samenvatting van de effectbeoordeling in het kader van de Nbwet van de realisatie 

van Windpark N33. n-brv = niet-broedvogel. 0/- = verwaarloosbaar klein effect. De 
scores representeren het totaaleffect op de populaties van soorten waarvoor het 
Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied is aangewezen.  

soort broed- /  effect effect significante effecten  

 niet-broedvogel aanlegfase gebruiksfase  uit te sluiten? 

kleine zwaan  n-brv 0/- 0/- ja 

toendrarietgans  n-brv 0/- 0/- ja 

kolgans  n-brv 0/- 0/- ja 

 

 7.6 Cumulatie van effecten 

Uit voorgaande blijkt dat als gevolg van het geplande Windpark N33 hooguit verwaar-

loosbare effecten (in de vorm van verstoring, verslechtering is uitgesloten) zullen 

optreden op enkele soorten niet-broedvogels waarvoor het nabijgelegen Natura 2000-

gebied Zuidlaardermeergebied is aangewezen. 

  

Het is op voorhand niet uitgesloten dat de hiervoor genoemde hooguit geringe 

effecten van Windpark N33 in cumulatie met de effecten van andere plannen en 

projecten in de omgeving alsnog kunnen leiden tot het optreden van significant 

verstorende effecten. In de omgeving van het Windpark N33 bestaat één ander 

project, waarvoor reeds toestemming in het kader van de Natuurbeschermingswet 

1998 is verleend, maar dat nog niet tot uitvoering is gebracht en die tot vergelijkbare 

effecten (vogelsterfte) kan leiden als Windpark N33. Dit betreft het nabijgelegen 

Windpark De Drentse Monden - Oostermoer. Hieronder wordt onderzocht of het  effect 

van Windpark N33 in cumulatie met de effecten van Windpark De Drentse Monden - 

Oostermoer (Jonkvorst & Prinsen 2015) tot significant verstorende effecten (inclusief 

sterfte) kan leiden op de populaties van de kleine zwaan, toendrarietgans en kolgans, 

die gebruik maken van slaapplaatsen en/of foerageergebieden in het Natura 2000-

gebied Zuidlaardermeergebied.  

 

In Jonkvorst & Prinsen (2015) is voor kleine zwaan beargumenteerd dat in Windpark 

De Drentse Monden - Oostermoer sprake is van incidentele sterfte (<1 exemplaar op 

jaarbasis voor het gehele windpark). De gecumuleerde sterfte in beide windparken 

bedraagt hooguit één kleine zwaan per drie jaar. Het is uit te sluiten dat dit van invloed 
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kan zijn op het behoud van de omvang van de betrokken populatie. In tabel 7.3 is de 

sterfte van de vogelsoorten toendrarietgans en kolgans in Windpark N33 in cumulatie 

met de sterfte van deze soorten in Windpark De Drentse Monden - Oostermoer 

vergeleken met de 1%-mortaliteitsnormen voor het Zuidlaardermeergebied (zie ook 

paragraaf 3.1.2).  

 

Tabel 7.3 Berekend aantal aanvaringsslachtoffers voor kolgans en toendrarietgans in 
Windpark N33 (zie §6.2.4) en Windpark De Drentse Monden - Oostermoer (uit 
Jonkvorst & Prinsen 2015) en 1%-mortaliteits-norm van de betrokken populaties in 
het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied. De 1%-mortaliteitsnorm is 
gebaseerd op recente aantalsschattingen van deze soorten in het Natura 2000-
gebied (zie paragraaf 3.1.2).  

soort slachtoffers Zuidlaardermeer 

 windpark 

N33 

windpark 

DDMOM 

totaal 1%-norm populatie 

kolgans <1 2-3 2-3 16,4 5.850 

toendrarietgans c. 2 5-7 7-9 9,0 3.900 

 

Voor kolgans ligt de gecumuleerde sterfte ruim onder de 1%-mortaliteitsnorm en is 

ook in cumulatie een effect op het behalen van de instandhoudingsdoelstelling van het 

Zuidlaardermeergebied met zekerheid uitgesloten.  

 

Voor de toendrarietgans ligt de berekende gecumuleerde sterfte net onder of mogelijk 

op de 1%-mortaliteitsnorm. De instandhoudingsdoelstelling voor toendrarietgans in 

Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied luidt als volgt: ‘Behoud omvang en 

kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld 210 

vogels (seizoensgemiddelde)’. In de toelichting bij de instandhoudingsdoelstelling 

wordt gesproken over een sterke toename van de aantallen sinds de tweede helft van 

de jaren negentig. Dit is conform de landelijke trend. De toename komt ook tot 

uitdrukking in recente slaapplaatsgegevens, met 8.700 exemplaren geteld op de 

slaapplaats in februari 2007 (zie zienswijzen opgenomen in het definitieve 

aanwijzingsbesluit), 3.100 toendrarietganzen in seizoen 2011/2012 en 4.700 toendra-

rietganzen in seizoen 2012/2013 (bron: Sovon.nl). In winter 2011/2012 is overigens 

door Jonkvorst et al. (2012) een maximum van circa 12.750 exemplaren op slaaptrek 

naar het Zuidlaardermeer geteld. De bouw en het gebruik van Windpark N33 en 

Windpark De Drentse Monden - Oostermoer hebben geen invloed op de omvang en 

kwaliteit van het leefgebied van de toendrarietgans in het Zuidlaardermeergebied. De 

additionele sterfte als gevolg van beide projecten heeft alleen mogelijke invloed op de 

populatie-omvang. In dit geval is de omvang van de overwinterende populatie (veel) 

groter dan de populatie-omvang die in de instandhoudingsdoelstelling is opgenomen. 

Dit betekent dat de relatief beperkte cumulatieve additionele sterfte (7-9 toendra-

rietganzen per jaar) met zekerheid niet zal leiden tot een effect op het behalen van de 

instandhoudingsdoelstelling, oftewel een significant negatief effect is met zekerheid 

uitgesloten.  
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 8 Conclusies en aanbevelingen 

De realisatie van Windpark N33 heeft geen effecten op habitattypen of soorten van 

Bijlage II waarvoor Natura 2000-gebieden in de omgeving zijn aangewezen. Ook zijn 

er veel soorten broedvogels en niet-broedvogels, waarvoor Natura 2000-gebieden in 

de omgeving zijn aangewezen, waarvoor het optreden van effecten op voorhand kan 

worden uitgesloten omdat deze soorten niet in het plangebied voorkomen. Voor de 

resterende vogelsoorten: kleine zwaan, toendrarietgans en kolgans uit het Natura 

2000-gebied Zuidlaardermeergebied is het totaaleffect van Windpark N33 

verwaarloosbaar klein. Significant verstorende effecten (inclusief sterfte) kunnen, met 

inbegrip van cumulatieve effecten, met zekerheid worden uitgesloten.  
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  Bijlage 1 Wettelijk kader 

 1.1 Inleiding 

In deze bijlage worden de wettelijke kaders voor ecologische beoorde¬lingen van 

ruimtelijke ingrepen en andere handelingen beschreven. In de 

natuur¬bescher¬mings-wetgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen 

soorten¬bescherming en gebiedsbescherming. De soorten¬bescherming is in 

Nederland verankerd in de Flora- en faunawet (in deze rapportage niet van 

toepassing), de gebiedsbescherming in de Natuur¬bescher-mings¬wet 1998 (§ 1.2). 

Met deze wetten geeft Nederland invulling aan de Europese Vogel- en 

Habitatrichtlijnen.  

 

 1.2 Natuurbeschermingswet 1998 

De Natuurbeschermingswet 1998 (kortweg: Nbwet) heeft tot doel het beschermen en 

instandhouden van bijzondere gebieden in Nederland. De belang¬rijkste zijn Natura 

2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten. 
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Habitattoets voor activiteiten in of nabij Natura 2000-gebieden 

In de habitattoets dient onderzocht te worden of een activiteit, gelet op de 

instand¬hou-dings¬doelstellingen, negatieve effecten voor een Natura 2000-gebied 

Beheerplan van Natura 2000-gebieden 

Artikel 19a lid 1: Gedeputeerde staten stellen voor een gebied een beheerplan vast waarin wordt 

beschreven welke instandhoudingsmaatregelen getroffen dienen te worden en op welke wijze. 

Tevens kan het beheerplan beschrijven welke handelingen en ontwikkelingen in het gebied en 

daarbuiten het bereiken van de instandhoudings¬doelstelling niet in gevaar brengen, mede 

gelet op de instandhoudingsmaatregelen die worden getroffen.  

lid 3: Tot de inhoud van een beheerplan behoren ten minste 

a. een beschrijving van de beoogde resultaten met het oog op het behoud of herstel van 

natuurlijke habitats en populaties van wilde dier- en plantensoorten in een gunstige staat 

van instandhouding in het aangewezen gebied mede in samenhang met het bestaande 

gebruik in dat gebied en, voor zover relevant voor het bereiken van de 

instandhoudingsdoelstelling, daarbuiten 

b. een overzicht op hoofdlijnen van de noodzakelijke maatregelen met het oog op de onder 

a bedoelde resultaten. 

lid 10: Voor zover er in een beheerplan projecten worden opgenomen die niet direct verband houden 

met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied maar die afzonderlijk of in 

combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben voor het 

desbetreffende gebied, wordt het beheerplan eerst vastgesteld nadat gedeputeerde staten 

een passende beoordeling hebben gemaakt van de gevolgen voor het gebied, waarbij 

rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstelling van dat gebied, en is voldaan 

aan de voorwaarden, genoemd in de artikelen 19g en 19h. 
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kan hebben en zo ja of deze gevolgen significant kunnen zijn. In beginsel dient dit 

plaats te vinden door middel van een passende beoordeling. Om procedurele redenen 

kan er voor worden gekozen om een oriëntatiefase – soms ook wel ‘voortoets’ 

genoemd – te doorlopen. De inhoudelijke studie is in grote lijnen identiek. De 

oriëntatiefase kan leiden tot de conclusie dat een passende beoordeling noodzakelijk 

is als significante effecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten. In de 

passende beoordeling kan aanvullend onderzoek uitgevoerd worden, er kunnen in de 

passende beoordeling ook mitigerende maatregelen opgenomen worden die er voor 

zorgen dat significante effecten met zekerheid zijn uit te sluiten. 

 

In een ‘oriëntatiefase’ of ‘passende beoordeling’ worden de effecten apart en in 

samenhang met die van andere plannen en projecten (‘cumulatieve effecten’) 

beoordeeld. In de oriëntatiefase dient de beoordeling plaats te vinden zonder de 

mitigerende maatregelen mee te wegen, al kan het zinvol zijn de 

mitigatiemogelijkheden vast in beeld te brengen.  

 

De toetsen kunnen de volgende uitkomsten hebben. 

- Er treden met zekerheid geen effecten op; er is geen vergunning op grond van 

de NBwet nodig en evenmin aanvullende maatregelen. Wel wordt aanbevolen 

de conclusies van dit onderzoek aan het bevoegd gezag voor te leggen. 

- Significant negatieve effecten kunnen niet worden uitgesloten. Voor activiteiten 

die (mogelijk) een significant hebben is een vergunning nodig, die kan worden 

aangevraagd op basis van een “passende beoordeling” en na het doorlopen 

van de ADC-toets (zie Bijlage 1). Vooroverleg met het bevoegd gezag is 

noodzakelijk. 

- Er zijn (mogelijk) wel effecten, maar die zijn beperkt en zeker niet significant, 

bepaalt het bevoegd gezag of er vergunning nodig is. In de 

vergunningsvoorschriften kunnen maatregelen worden opgelegd om negatieve 

effecten te verminderen of te voorkomen. Deze maatregelen zijn niet nodig om 

significante effecten te voorkomen. 

 

Het verdient altijd aanbeveling de uitkomsten van de toets met het bevoegd gezag te 

bespreken.  

 

Als significante effecten niet kunnen worden uitgesloten mag een vergunning alleen 

worden verleend als er voldaan is aan alle drie onderstaande ADC-criteria: 

- Er zijn geen geschikte Alternatieven. 

- Er is sprake van Dwingende redenen van groot openbaar belang, waaronder 

redenen van sociale en economische aard. 

- Er is voorzien in exacte en tijdige Compensatie. 
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Habitattoets: de toetsing van projecten en plannen volgens de Nbwet (verkort) 

Artikel 19d, lid1: Het is verboden zonder vergunning (...) projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten 

die gelet op de instandhoudingsdoelstelling (...) de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats 

van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen ver¬slechteren of een significant verstorend effect 

kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere 

handelingen zijn in ieder geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het 

des¬betref¬fende gebied kunnen aantasten.  

Artikel 19e: [Het bevoegd gezag] houdt bij het verlenen van een vergunning rekening  

a. met de gevolgen die een project of andere handeling, waarop de vergunningaanvraag betrekking 

heeft, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, kan hebben voor een Natura 2000-gebied; 

b. met een vastgesteld beheerplan, en 

c. vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale bijzonderheden. 

Artikel 19f, lid1: Voor projecten die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 

2000-gebied maar die afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of plannen significante gevolgen 

kunnen hebben voor het desbetreffende gebied, maakt de initiatiefnemer een passende beoordeling van 

de gevolgen voor het gebied waarbij rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstelling van 

dat gebied. 

Artikel 19g, lid 1: Indien een passende beoordeling is voorgeschreven kan een vergunning slechts worden 

verleend indien [het bevoegd gezag] zich op grond van de passende beoordeling ervan heeft verzekerd 

dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden aangetast. 

lid 2: Bij ontstentenis van alternatieve oplossingen voor een project kan [het bevoegd gezag] ten aanzien van 

Natura 2000-gebieden waar geen prioritair type natuurlijke habitat of prioritaire soort voorkomt, een 

vergunning  voor het realiseren van het desbetreffende project slechts verlenen om dwingende redenen 

van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard. 

lid 3: Ten aanzien van Natura 2000-gebieden waar een prioritair type natuurlijke habitat of een prioritaire soort 

voorkomt, kan [het bevoegd gezag] bij ontstentenis van alternatieve oplossingen voor een project of 

andere handeling een vergunning slechts verlenen: 

a. op argumenten die verband houden met de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of voor het 

milieu wezenlijke gunstige effecten of 

b. na advies van de Commissie van de Europese Gemeenschappen om andere dwingende redenen van 

groot openbaar belang. 

Artikel 19h, lid 1: Indien een vergunning om dwingende redenen van groot openbaar belang wordt verleend voor 

projecten, waarvan niet met zekerheid vaststaat dat die de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-

gebied niet aantasten, verbindt [het bevoegd gezag] aan die vergunning in ieder geval het voorschrift 

inhoudende de verplichting compenserende maatregelen te treffen. 

 

N.B. Het bevoegd gezag is meestal gedeputeerde staten van plaats waar het project plaatsvindt, maar soms is dat 

de minister van EZ. 

 

Artikel 19j, lid1: Een bestuursorgaan houdt bij het nemen van een besluit tot het vaststellen van een plan dat, 

gelet op de instandhoudingsdoelstelling voor een Natura 2000-gebied, de kwaliteit van de natuurlijke 

habitats en de habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren of een significant verstorend effect 

kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen rekening 

 a. met de gevolgen die het plan kan hebben voor het gebied, en 

 b. met het voor dat gebied vastgestelde beheerplan. 

lid 2: Voor plannen, die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-

gebied, maar die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen 

kunnen hebben voor het desbetreffende gebied, maakt het bestuursorgaan een passende beoordeling 
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Cumulatieve effecten 

In het onderzoek naar cumulatieve effecten, wordt het effect van het onderhavige plan 

of project in combinatie met andere ingrepen in beeld gebracht. Met andere woorden: 

in een studie naar de cumulatieve effecten dienen alle activiteiten (bestaand gebruik, 

nieuwe projecten) en plannen te worden betrokken, die op dezelfde instand-

houdingsdoelstellingen negatieve effecten kunnen hebben als het eigen project/plan. 

Het doet daarbij in beginsel niet ter zake of er een verband is tussen het eigen 

project/plan en de andere projecten en plannen, of dat de effecten tijdelijk zijn of (naar 

verwachting) slechts beperkt van omvang zijn.  

 

Significantie 

Van significante effecten kan sprake zijn als ten gevolge van menselijk handelen het 

verwezenlijken van de instandhoudingsdoelen sterk wordt bemoeilijkt of onmogelijk 

wordt gemaakt. Dat is in ieder geval zo, als het oppervlak van een habitattype of een 

leefgebied of de kwaliteit van habitattype of leefgebied of de omvang van een 

populatie lager wordt dan genoemd in de instand¬houdingsdoelen in het 

aanwijzingsbesluit. In de Leidraad bepaling Significantie wordt het begrip ‘significante 

gevolgen’ toegelicht.  

 

Externe werking 

Ook activiteiten buiten het Natura 2000-gebied kunnen vergunningplichtig zijn als die 

activiteiten negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor het gebied (kunnen) 

veroorzaken. Dit wordt de ‘externe werking’ van de bescherming genoemd. 

 

Bestaand gebruik 

Bestaand gebruik volgens de Nbwet is gebruik dat op 31 maart 2010 bekend is, of 

redelijkerwijs bekend had kunnen zijn bij het bevoegd gezag. Bestaand gebruik dat 

zeker geen significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied heeft, kan zonder 

vergunning worden voortgezet. Als signifi¬cante effecten niet kunnen worden 

uitgesloten is een vergunning nodig. 
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e natuurmonumenten 

Het is niet toegestaan (zonder vergunning) handelingen te verrichten die het natuur-

schoon of de natuurwetenschappelijke waarde van beschermde natuurmonumenten 

Artikel 19d, lid 2: Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van 

toepassing op het realiseren van projecten of het verrichten van andere 

handelingen, waaronder bestaand gebruik, alsmede de wijzigingen daarvan, 

overeenkomstig een beheerplan. 

lid 4: Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op bestaand 

gebruik, behoudens indien dat gebruik een project is dat niet direct verband houdt 

met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied maar dat afzonderlijk 

of in combinatie met andere projecten of plannen significante gevolgen kan hebben 

voor het desbetreffende Natura 2000-gebied. 



 

53 

 

aantasten. De toetsing voor beschermde natuurmonumenten is tamelijk licht. Er hoeft 

bijvoorbeeld geen sprake te zijn van een (dwingende) reden van groot openbaar 

belang, er is geen verplichte alternatievenafweging en geen compensatieplicht. 

Dit lichte toetsingskader is ook van toepassing op de zogenaamde “oude doelen”, de 

doelen op het gebied van natuurschoon en natuurwetenschappelijke betekenis van 

(voormalige) staats- en beschermde natuurmonumenten, die zijn opgegaan in de 

nieuwe Natura 2000-gebieden. 

 

Zorgplicht 

Artikel 19l legt aan iedereen een zorgplicht voor beschermde natuurgebieden op. 

Deze zorg houdt in ieder geval in dat ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden 

dat een handeling nadelige gevolgen heeft, verplicht is die handeling achterwege te 

laten of, als dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd, eventuele gevolgen zoveel 

mogelijk te beperken of ongedaan te maken. De nadelige handelingen hebben 

betrekking op de instandhoudingsdoelen in het geval van een Natura 2000-gebied en 

op de wezenlijke kenmerken in het geval van een beschermd natuurmonument. 

 

Programma Aanpak Stikstof 

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Dit 

programma geeft met een gericht pakket van herstelmaatregelen enerzijds 

waarborgen voor behoud en herstel van stikstofgevoelige habitats en leefgebieden 

van soorten en biedt anderzijds ruimte voor nieuwe economische activiteiten. Voor 

projecten die vermeld zijn op een lijst met prioritaire projecten is op voorhand ruimte 

gereserveerd. Voor nieuwe projecten (niet-prioritair) geldt dat een toename (op een 

stikstof gevoelig habitat met thans al een overschrijding) kleiner dan 0,05 mol N/ha/jr 

verwaarloosbaar klein is, een toename van 0,05-1,0 mol N/ha/jr zal bij het bevoegd 

gezag gemeld moeten worden, waarbij deze wordt opgenomen in de registratie van 

kleine projecten. Alleen een toename van meer dan 1,0 mol N/ha/jr vraagt om een 

uitgebreid oordeel, en noopt tot aanvragen vergunning Natuurbeschermingswet. 
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  Bijlage 2 Essentietabellen van nabijge-legen 
Natura 2000-gebieden 

In deze bijlage zijn de lijsten opgenomen met alle soorten en/of habitattypen en/of 

lijsten met broedvogelsoorten en niet-broedvogelsoorten waarvoor het Natura 2000-

gebied is aangewezen. Deze zogenoemde essentietabellen zijn rechtstreeks 

overgenomen van de website van het Ministerie van EZ. 

Per soort en habitattype is een oordeel gegeven over de landelijke staat van 

instandhouding. Deze beoordeling is afkomstig uit de profielen/doelendocument. 

Tevens is het belang van het gebied aangegeven. 

Op grond van de staat van instandhouding en het relatief belang van soorten en 

habitattypen zijn de belangrijkste verbeteropgaven en doelen op landelijk niveau 

vastgesteld. Deze landelijke doelen vormen de kaders voor de formulering van 

instandhoudingdoelen op gebiedsniveau. Zo is uiteindelijk per Natura 2000-gebied de 

instandhoudingsdoelstelling wat betreft de oppervlakte en kwaliteit van het gebied 

weergegeven. De gebiedsdoelen zijn geformuleerd in termen van behoud, verbetering 

van de kwaliteit en uitbreiding verspreiding. 

 

Soorten die cursief zijn weergegeven in onderstaande tabellen kennen een 

complimentair doel voor het betreffende Natura 2000-gebied. 
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  Bijlage 3 Windturbines en vogels 

Onderzoek naar effecten van windturbines op vogels heeft drie verschillende typen 

effecten laten zien, namelijk aanvaringen van vliegende vogels, habitatverlies of 

verstoring van broedende, foeragerende of rustende vogels en barrièrewerking voor 

vliegende vogels. Hieronder wordt een beknopte samenvatting gegeven van de 

bestaande kennis omtrent deze effecten. Dit betreft nadrukkelijk een algemene 

samenvatting die niet specifiek op het plangebied/project is toegesneden. 

 

 

 3.1  Aanvaringen 

Vogels kunnen met de rotors, mast of het zog achter de windturbine in aanraking 

komen en gewond raken of sterven. Het aantal aanvaringen is afhankelijk van het 

aanvaringsrisico en de intensiteit van vliegbewegingen.  

 

Aanvaringsrisico 

Het aanvaringsrisico is de kans op aanvaring met een turbine voor een vogel die door 

een windpark vliegt. Dit aspect is minder onderzocht dan het aantal slachtoffers zelf, 

maar over het algemeen geldt dat de locatie en de configuratie van het windpark 

(omvang, hoogte, tussenruimte), kenmerken van het omringende landschap, de 

zichtomstandigheden en het gedrag en de morfologie van de vogelsoort bepalend is 

voor het aanvaringsrisico. Turbines die als lijn zijn opgesteld dwars op de 

overheersende vliegrichting zijn qua aanvaringsrisico het ongunstigst. Winkelman 

(1992b) heeft een gemiddeld aanvaringsrisico geschat voor alle passages (dag en 

nacht) van alle vogels (niet soortspecifiek) van 0,09%. Voor nachtactieve soorten is dit 

geschat op 0,17%. Recente onderzoeken tonen aan dat bij sommige soorten de 

aanvaringsrisico’s overdag identiek aan de nacht kunnen zijn (Thelander et al. 2003, 

Grünkorn et al. 2005, Krijgsveld et al. 2009, Krijgsveld & Beuker 2009). Dit geldt ook 

voor vogels die lokaal verblijven. Deze lokale vogels zijn op zoek naar voedsel en 

mogelijk meer gefocust op de grond onder hen dan de omgeving die voor hen ligt 

(Krijgsveld et al. 2009, Martin 2011). Waarschijnlijk worden hierdoor op sommige 

locaties relatief veel meeuwen, sterns en roofvogels onder de slachtoffers gevonden 

(Everaert et al. 2002, Thelander et al. 2003). Daarentegen worden ganzen en 

steltlopers relatief weinig als slachtoffer gevonden, waarschijnlijk vanwege hun sterke 

uitwijkgedrag (Fijn et al. 2007, Winkelman et al. 2008, Krijgsveld & Beuker 2009). 

Bovendien hebben vogels tijdens de seizoenstrek een kleiner aanvaringsrisico, omdat 

ze dan meestal op grote hoogtes boven de turbines vliegen, terwijl lokale vogels vaak 

juist laag, op windturbinehoogte vliegen. Bovendien, elke individuele vogel die vaker 

het windpark passeert (dus vooral lokale vogels) vergroot zijn eigen cumulatieve 

aanvaringskans. 

 

Vliegintensiteit 

Het aantal slachtoffers is sterk afhankelijk van het aantal vliegbewegingen, en kan dus 

per locatie sterk variëren. Dat wil zeggen dat het aantal vogels dat tegen een 
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windturbine botst buiten een vogelrijk gebied aanzienlijk kleiner is dan het geval is bij 

een gebied met veel vogelvliegbewegingen. Zo kunnen tijdens de seizoenstrek, 

wanneer een groot aantal vogels zich verplaatst, relatief veel slachtoffers vallen, 

ondanks dat het aanvaringsrisico voor trekkende vogels kleiner is (zie hieronder). 

Anderzijds passeren lokale vogels een windpark soms meermaal daags en daardoor 

worden veel lokale vogels slachtoffer.  

Aantal aanvaringen 

Het gedocumenteerde gemiddelde aantal aanvaringsslachtoffers ligt tussen 3,7 en 58 

vogelslachtoffers/turbine/jaar, met een maximum van 125 (Winkelman 1989, 1992a, 

Still et al. 1996, Everaert et al. 2002, Thelander et al. 2003, Everaert & Stienen 2007). 

Dit betreft studies waarin is gecorrigeerd voor zoektechnische factoren, waaronder 

zoekefficiëntie van de waarnemers en verdwijnen van slachtoffers door predatie. In 

vergelijking met het verkeer of hoogspanningslijnen, vallen bij windturbines relatief 

weinig slachtoffers. Onderzoek bij windparken met moderne grote windturbines (≥1,5 

MW) heeft aangetoond dat de slachtofferaantallen vergelijkbaar zijn met de aantallen 

bij kleinere turbines (Everaert 2003, Barclay et al. 2007, Krijgsveld et al. 2009). Dit 

betekent dat met de toename van het rotoroppervlak (tot 5 keer zo groot), het aantal 

aanvaringen per turbine niet persé toeneemt. Grotere turbines staan verder van elkaar 

en de rotors draaien hoger, waardoor vogels er makkelijker tussendoor en onderdoor 

kunnen vliegen., zoals in bovengenoemde studies het geval was. 

 

Effecten op populatieniveau 

Er zijn tot nu toe weinig aanwijzingen dat verliezen door aanvaringen met 

windturbines een algemeen effect hebben op populatieniveau (Krijgsveld et al. 2009, 

Krijgsveld & Beuker 2009). Er zijn wel aanwijzingen voor populatie effecten bij 

langzaam reproducerende soorten, wanneer die in grotere aantallen als 

aanvaringsslachtoffer vallen. Voorbeelden hiervan zijn zeevogels (Stienen et al. 2007) 

en grote roofvogels zoals gieren (Janss 2000, Lekuona 2001) en arenden (Hunt et al. 

1998, Thelander et al. 2003, May et al. 2010). In het algemeen, effecten op 

populatieniveau kunnen verwacht worden wanneer een windpark gesitueerd is op een 

plek met veel vliegbewegingen van soorten die kwetsbaar zijn in de zin van 

aanvaringsrisico, zoals in bovengenoemde studies het geval was. 

 

 

 3.2  Verstoring 

Verstoringsreacties kunnen zich uiten in verschillende verschijningsvormen zoals een 

verandering in fysiologie, gedrag en locatiekeuze. Bijvoorbeeld, als gevolg van de 

aanwezigheid of het geluid en beweging van een draaiende windturbine, of van de 

verhoogde menselijke aanwezigheid rond turbines (doorgaans voor onderhoud), een 

bepaald gebied rond de windturbine c.q. het windpark verloren gaat als habitat voor 

vogels of wordt in lagere dichtheden benut. Verstoring kan ook de reproductie en 

overleving beïnvloeden met uiteindelijk veranderingen in populatieomvang tot gevolg. 

Ondanks het feit dat displacement in potentie een groot effect op de draagkracht van 

een habitat kan hebben, is relatief weinig onderzoek naar dit effect gedaan.  
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Factoren die een rol spelen bij effecten 

De afstand (de zogenaamde verstoringsafstand) en de mate waarin vogels verstoord 

worden verschilt per soort, seizoen, locatie en functie van het gebied voor de vogels 

en omvang van het windpark. Verder geldt dat in de meeste gevallen niet alle vogels 

binnen de beschreven verstoringsafstanden verdwijnen, alleen de aantallen zijn lager 

in vergelijking met soortgelijke gebieden zonder de verstoringsbron. Voor de meeste 

soorten wordt aangenomen dat buiten het broedseizoen de verstoringsafstand 

toeneemt met de omvang van het windpark. Voor ganzen, smient, kievit en 

goudplevier is deze relatie statistisch significant (Hötker et al. 2006). Sommige studies 

tonen aan dat vogels gewend kunnen raken aan windturbines (Kruckenberg & Jaene 

1999, Madsen & Boertmann 2008), terwijl bij andere juist een afname in 

vogeldichtheden met tijd is geconstateerd (Hötker et al. 2006). Grotere, langzaam 

draaiende turbines zouden, doordat ze rustiger lijken, een minder verstorend effect 

kunnen hebben. Ze zijn echter veel groter, hetgeen even goed tot meer verstoring kan 

leiden. Een studie bij 1 MW turbines duidde in ieder geval niet op een verstoring die 

wezenlijk anders was dan bij kleine turbines (Schekkerman et al. 2003). Volgens 

recente gegevens kan tijdens de installatieperiode meer verstoring optreden dan 

tijdens de operatiefase (Birdlife Europe 2011). 

 

Broedvogels 

Bij broedvogels zijn minder aanwijzingen voor verstoringseffecten dan bij rustende of 

foeragerende niet-broedvogels, maar mogelijk zijn vogels ook meer gehecht aan hun 

broedgebieden dan aan hun rust- of foerageergebieden, vooral als ze al legsels of 

niet-vliegvlugge kuikens hebben. Bij broedvogels wordt in de regel een ordegrootte 

van 100 tot 200 m aangehouden waarbinnen verstorende effecten kunnen optreden. 

De verrichte studies hebben vaak het nadeel dat de onderzoeksperiode waarin de 

windturbines operationeel waren, slechts een korte tijdspanne besloeg (zie 

Winkelman et al. 2008).  

 

Voor broedende zangvogels zijn tot nu toe geen of slechts geringe verstoringseffecten 

vastgesteld, waarbij de verstoringsafstanden veelal <50 m bedroegen (Sinning 1999, 

Walter & Brux 1999, Reichenbach et al. 2000, Bergen 2001, Kaatz 2001). 

Vogelsoorten die in open landschappen broeden, zoals akker-, wad- en weidevogels, 

kunnen gevoeliger zijn voor opgaande structuren die de openheid beperken (Kleijn et 

al. 2009). Bijvoorbeeld de dichtheid van broedende kieviten was in een langlopende 

studie tot 100 m afstand van de turbines significant lager dan in controlegebieden. 

Mogelijk vermijden ook wulpen de windturbines al over een afstand van 800 m, en 

watersnippen over 400 m. Anderzijds worden bij veel soorten geen vergelijkbare 

effecten gevonden, en meestal wordt ook geen afname in broedsucces beschreven. 

Bij veldleeuweriken, één van de best onderzochte soorten, werd bij 16 studies maar 

één keer een significant verstorend effect tot 200 meter gevonden (Reichenbach & 

Steinborn 2006, Pearce-Higgins et al. 2009). 
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Foeragerende vogels buiten het broedseizoen 

Voor vogels buiten de broedperiode zijn in meer studies verstorende effecten van 

windturbines vastgesteld dan voor broedende vogels. 600 meter is algemeen gebruikt 

als de maximum verstoringsafstand van windturbines op niet broedende vogels, maar 

de afstand is sterk soort afhankelijk (Langston & Pullan 2003, Drewitt & Langston 

2006, Birdlife Europe 2011). Bijvoorbeeld, gebaseerd op studies in Nederland, 

Denemarken en Duitsland, lijkt de gemiddelde verstoringsafstand voor ganzen op 

200-400 m te liggen en voor zwanen rond 500-600 m, terwijl voor kleinere 

watervogels, zoals meerkoeten, dezelfde afstand rond 150 m bedraagt (Petersen & 

Nøhr 1989, Winkelman 1989, Kruckenberg & Jaene 1999, Fijn et al. 2007), Ook onder 

vogels van agrarische gebieden (o.a. zaadeters, kraaiachtigen en leeuweriken) lijkt 

buiten het broedseizoen alleen de verspreiding van fazanten beïnvloed door 

windturbines (Devereux et al. 2008).  

 

Verder lijkt de omvang van het effect ook afhankelijk te zijn van het voedselaanbod. 

Bijvoorbeeld, voor brandganzen en kleine zwanen is vastgesteld dat beide soorten 

een grotere afstand tot de windturbines aanhouden aan het begin van de winter, 

wanneer er meer voedsel beschikbaar is, dan aan het eind van de winter. Ook is 

aangetoond dat een relatief grotere verplaatsing van vogels kan optreden als in de 

directe omgeving alternatieve foerageergebieden aanwezig zijn. Zo vermeed 

ongeveer 75% van de aantallen van kievit een graslandpolder na de plaatsing van vier 

windturbines en verbleef op een nieuw gecreëerd natuurgebied enkele kilometers 

verder (Percival 2005, Fijn et al. 2007, Beuker & Lensink 2010).  

 

Rustende vogels buiten het broedseizoen 

Bij het windpark in de Noordoostpolder werd voor rustende vogels op het open water 

van het IJsselmeer een negatief effect van de turbines op de verspreiding vastgesteld 

tot 150 m van de windturbines voor kuifeend, tafeleend, brilduiker en tot 300 m van de 

windturbines voor wilde eend (Winkelman 1989). Ook op het gebruik van 

hoogwatervluchtplaatsen (hvp’s) door wadvogels (zoals kieviten, goudplevieren, 

zilverplevieren, wulpen en bonte strandloper) hebben windturbines een negatief effect. 

Voor de meeste soorten bedraagt de gemiddelde verstoringsafstand rond 100 m 

(Winkelman 1992c, Bach et al. 1999), maar bepaalde soorten lijken meer 

verstoringsreacties te vertonen. Bijvoorbeeld, circa 90% van de wulpen vermijdt 

windturbines over een afstand van 400 m en 90% van de goudplevier over 325 m 

(Schreiber 1993, Hötker et al. 2006).  

 

 

 3.3  Barrièrewerking 

Bij nadering van een windpark passen vrijwel alle vogels hun vliegroutes aan: ofwel 

door het gehele park, ofwel door individuele turbines te vermijden. Door dit gedrag 

vermindert de kans op een aanvaring. De reacties zijn afhankelijk van het type 

windturbines en de omvang van het windpark, en verschillen ook binnen een soort en 

tussen soorten. Als het park in een groot cluster, of in een lange lijn is gevormd, kan 

het een barrière in een vliegroute worden. Dit zou kunnen leiden tot het onbereikbaar 
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of onbruikbaar worden van rust- of foerageergebieden. Verder treedt er een verhoogd 

energieverbruik en tijdverlies op door het uitwijkgedrag.  

 

In Nederland zijn parken doorgaans beperkt tot tientallen turbines, waardoor 

barrièrewerking meestal niet optreedt (Krijgsveld et al. 2009). Niettemin, bepaalde 

soorten, zoals eenden, ganzen en zwanen vertonen zo’n sterk uitwijkgedrag, dat al 

windparken bestaand uit een klein aantal windturbines een barrière zouden kunnen 

vormen tussen slaapplaatsen en foerageerlocaties. Hier moet vooral ook rekening 

gehouden worden met ander bestaande infrastructuur in de omgeving die bijdraagt 

aan de cumulatieve effecten van barrièrewerking (Poot et al. 2001, Krijgsveld et al. 

2003, Dirksen et al. 2007). 

 

Bij onderzoeken in het buitenland zijn ook voorbeelden van uitwijkgedrag door vogels 

vastgesteld. Zo passeerden bijvoorbeeld kraanvogels op 700-1.000 m afstand een 

windpark en de vliegformaties die hierdoor uiteenvielen werden na 1.500 m van het 

windpark weer hersteld (von Brauneis 2000). Ook eiders, kuif- en tafeleenden 

veranderden hun vliegroutes om windparken te vermijden. Bij eiders gebeurde dit op 

afstanden tot 1-2 km van het windpark (Tulp et al. 1999, Pettersson 2005, Larsen & 

Guillemette 2007).  

 

Om barrièrewerking te minimaliseren moeten windparken zo ontworpen worden dat 

lange lijnopstellingen van turbines voorkomen worden of op bepaalde afstanden met 

openingen onderbroken worden.  
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Bijlage 4  Flux-Collision Model 

Het Flux-Collision Model voor de berekening van soortspecifieke aantallen 

vogelslachtoffers bij windturbines 

 

versie 30 september 2013 

Jonne Kleyheeg-Hartman, Karen Krijgsveld & Sjoerd Dirksen 

 

Met behulp van het zogenaamde Flux-Collision Model kan voor een bepaalde 

soort(groep) voorspeld worden hoeveel aanvaringsslachtoffers er ongeveer in een 

(gepland) windpark zullen vallen. Om deze berekening uit te kunnen voeren zijn 

gegevens nodig van de vogelflux door het windpark, de configuratie van het windpark 

en de afmetingen van de windturbines. Daarnaast is voor de betreffende soort(groep) 

een aanvaringskans nodig die vastgesteld is in een ander zogenaamd 

‘referentiewindpark’. Om de berekening volledig uit te kunnen voeren zijn ook van dit 

referentiewindpark gegevens nodig van de configuratie van het windpark en de 

afmetingen van de windturbines.  

 

Voor de berekening van het aantal aanvaringsslachtoffers via het Flux-Collision Model 

wordt onderstaande formule gebruikt die eerder door Troost (2008) is beschreven en 

die op enkele punten door Bureau Waardenburg is aangepast: 

 

c2 = b *  h * (1-a_macro) * h_cor * (r/r_ref) * (e/e_ref) * p_cor * p2 

 

Waarin: 

c2  = aantal slachtoffers in het windpark 

b  = vogelflux  

h  = fractie vogels die op turbinehoogte vliegt (tussen grond en  

tiphoogte)  

a_macro = fractie vogels die om of over het windpark heen vliegt 

h_cor  = correctie voor het verschil in de hoogteverdeling van de flux  

tussen het te beoordelen windpark en het referentiewindpark 

r  = percentage van het verticale vlak dat bedekt wordt door de  

rotor (berekend voor 1 turbine) 

r_ref  = percentage van het verticale vlak dat bedekt wordt door de  

rotor in het referentiewindpark (berekend voor 1 turbine) 

e  = gemiddeld aantal turbines dat per passage van het windpark 

gepasseerd wordt 

e_ref  = gemiddeld aantal turbines dat per passage van het  

   referentiewindpark gepasseerd wordt 

p_cor  = correctie van de aanvaringskans voor het verschil in het  

formaat van de rotor (en daaraan gerelateerde rotorsnelheid en breedte van de 

rotorbladen) tussen het referentiewindpark en het te beoordelen windpark 

p2  = aanvaringskans 
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b, h en a_macro 

De factoren b, h en a_macro bepalen samen de vogelflux door het windpark. De 

vogelflux (b) betreft het totaal aantal vogels dat in een bepaalde tijdsperiode (jaar, 

maand, dag) over de locatie van het (geplande) windpark vliegt. Afhankelijk van de 

manier waarop de flux (b) is gemeten of ingeschat, wordt gebruik gemaakt van de 

factoren h en a_macro om de totale flux op een bepaalde locatie naar beneden bij te 

stellen tot de flux die daadwerkelijk door het verticale vlak van het windpark vliegt 

(figuur 1). Als de flux van vogels (b) tot op grote hoogte boven het windpark bekend is, 

kan met de factor h aangegeven worden welke fractie van deze flux op turbinehoogte 

passeert. Turbinehoogte is in dit geval gedefinieerd als het gebied tussen het 

maaiveld op 0 m hoogte en tiphoogte (figuur 1). Vaak is de vogelflux bepaald in een 

(nul)situatie zonder windturbines. In een situatie met windturbines zal over het 

algemeen een deel van de flux uitwijken voor de turbines door om of over het 

windpark heen te vliegen. De fractie van de flux die op deze manier uitwijkt voor het 

windpark wordt aangegeven met de factor a_macro. De factoren h en a_macro 

betreffen dus altijd getallen tussen 0 en 1. In sommige gevallen heeft de flux (b) al 

specifiek betrekking op het verticale vlak van het windpark en is in dit getal ook al 

rekening gehouden met uitwijking. In dat geval kan voor h 1 en voor a_macro 0 

ingevuld worden. 

 
Figuur 1 Abstracte weergave van een lijnopstelling van 3 windturbines. Het verticale vlak 

waardoor de flux, bepaald door de factoren b, h en a_macro, ingevuld moet worden 
is weergegeven als een rode rechthoek. De flux moet op deze manier ingevuld 
worden omdat ook de aanvaringskansen in de referentiewindparken (min of meer) 
bepaald zijn op basis van de flux door dit vlak. 

h_cor 

De factor a_macro omvat geen uitwijking onder de rotoren door, want deze uitwijking 

is al verwerkt in de aanvaringskans omdat deze berekend is op basis van de vogelflux 

door het totale verticale vlak van het referentiewindpark. Wanneer echter de 

hoogteverdeling van de flux door het te beoordelen windpark sterk afwijkt van de 

hoogteverdeling van de flux door het referentie¬windpark kan het nodig zijn om 

hiervoor te corrigeren.  

 

In windparken met kleine turbines (waaronder sommige referentiewindparken) is de 

flux over het algemeen evenredig over het verticale vlak van het windpark verdeeld 
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(rode vlak in figuur 1). In windparken met grotere turbines (waar bijvoorbeeld veel 

vliegbewegingen van lokale vogels plaatsvinden) kan het echter zo zijn dat relatief 

meer vogels onder de rotoren door vliegen dan door het vlak waar de rotoren in 

draaien. Wanneer er in het te beoordelen windpark relatief gezien meer vogels onder 

de rotoren door vliegen en daarbij geen risico lopen op een aanvaring met de 

windturbines, zal de aanvaringskans die in het referentiewindpark (waar de flux 

evenredig over het verticale vlak verdeeld was) is vastgesteld te hoog zijn en dus 

omlaag gecorrigeerd moeten worden. Wanneer de hoogteverdeling van de flux niet 

wezenlijk verschilt tussen het te beoordelen windpark en het referentiewindpark dient 

voor h_cor 1 ingevuld te worden. 

 

Indien van toepassing wordt h_cor berekend volgens de volgende formule: 

 

h_cor = (f – ((fo / ho) – (fr / rd)) * ho) / f 

 

Waarin: 

f  =  totale flux door het verticale vlak (rode vlak in figuur 1), oftewel het  

getal dat volgt uit de formule b * h * (1 - a_macro) 

fo  =  flux door het vlak onder de rotoren 

fr  =  flux door het vlak waarin de rotoren draaien 

ho = afstand van grond tot laagste punt rotortip (m) (=ashoogte – rotorstraal) 

rd = rotordiameter (m) 

 

Indien de hoogteverdeling van de flux in het veld is vastgesteld kunnen deze 

gegevens gebruikt worden om fo en fr te bepalen. Wanneer deze gegevens niet 

beschikbaar zijn kan het percentage van de vogelflux door het vlak onder de rotoren 

evenals het percentage van de vogelflux door het vlak waarin de rotoren draaien 

ingeschat worden op basis van expert judgement, gebruik makend van kennis van het 

plangebied en kennis van het gedrag van de betreffende soort(groep). 

 

r en r_ref 

Deze twee factoren worden op dezelfde manier berekend op basis van de configuratie 

en afmetingen van het te beoordelen windpark (r) en het referentiewindpark (r_ref). 

De formule is voor beide factoren als volgt: 

 

r(_ref) = rotoroppervlak / (tiphoogte * gemiddelde afstand tussen turbines) 

 

e en e_ref 

Het aantal turbines dat een vogel tijdens een passage van het windpark gemiddeld 

passeert is afhankelijk van de configuratie van het windpark en de hoofdvliegrichting 

van de vogels door het windpark. De aanname voor e(_ref) is gekoppeld aan de 

manier waarop de flux (b) is bepaald. Bij het bepalen van deze flux is namelijk al 

nagedacht over de manier waarop vogels door het windpark vliegen (hoe ziet het 

verticale vlak van het windpark eruit, rode vlak figuur 1). Voor een lijnopstelling wordt 

er vaak van uitgegaan dat de flux dwars door het windpark gaat (hoofdvliegrichting 
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haaks op de lijnopstelling). In het geval van een lijnopstelling wordt dan ook over het 

algemeen aangenomen dat vogels één windturbine passeren, tenzij er duidelijke 

aanwijzingen zijn dat dit niet het geval is.  

 

Wanneer de configuratie van het windpark min of meer vierkant is (en vogels over het 

algemeen vanuit alle richtingen door het windpark vliegen) wordt e(_ref) vaak 

berekend als de wortel van het totaal aantal turbines. 

 

p_cor 

Met deze factor wordt gecorrigeerd voor het verschil in rotoroppervlak (en daaraan 

gerelateerde rotorsnelheid en breedte van de rotorbladen) tussen de turbines van het 

te beoordelen windpark en de turbines van het referentiewindpark. Bij een grotere 

rotor (die relatief langzamer draait en bredere rotorbladen heeft) is de aanvaringskans 

per vierkante meter rotoroppervlak kleiner dan bij een kleinere rotor. De formule voor 

p_cor is gebaseerd op de theoretische relatie tussen aanvaringskans en 

rotoroppervlak, afgeleid van het Band Model (Band et al. 2007). p_cor wordt berekend 

op basis van de volgende formule: 

 

p_cor = 0,9785 * (O / Oref)-0,26  

 

Waarin: 

O   = rotoroppervlak van de windturbines van het te beoordelen  

   Windpark (m2) 

Oref  = rotoroppervlak van de windturbines van het referentiewindpark  

   (m2) 

 

p2 

Deze factor betreft de aanvaringskans die voor de betreffende soort(groep) is 

vastgesteld in een referentiewindpark. De keuze voor een aanvaringskans is 

afhankelijk van de betreffende soort(groep) en de locatie, configuratie en afmetingen 

van het te beoordelen windpark. De keuze voor de aanvaringskans wordt dan ook in 

de rapportage onderbouwd.  
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  Bijlage 5 Effecten van luchtvaartverlichting aan 
windturbines op vogels en vleermuizen  

In deze bijlage wordt een samenvatting gegeven van een overzicht van de kennis 

over effecten van luchtvaartverlichting op vogels en vleermuizen, opgesteld door 

Lensink & van der Valk (2013).    

 

  Vogels en verlichting 

Inleiding 

Vogels gebruiken verschillende natuurlijke fenomenen om zich tijdens de voorjaars- 

en najaarstrek te oriënteren en om te navigeren (zie voor overzicht Alerstam 1990, 

Berthold 1998): de sterrenhemel, het aardmagnetisch veld en zonsopkomst en 

zonsondergang in relatie tot daglengte. Verlichting ten behoeve van de luchtvaart zou 

kunnen interfereren met waarnemingen door vogels van de sterrenhemel en zo tot 

desoriëntatie kunnen leiden. Uit de literatuur zijn incidenten bekend waarbij rond 

verlichte objecten grote aantal slachtoffers onder vogels vallen. Deze onderzoeken 

kunnen worden gebruikt om het mogelijke risico voor vogels van luchtvaartverlichting 

op windturbines te duiden. 

 

Waargenomen effecten 

Uit de eerste helft van de twintigste eeuw zijn uit Europa (ook Nederland) 

verschillende nachten bekend waarin grote aantallen vogels zich dood vlogen tegen 

vuurtorens (Verheijen 1980, 1981). De kans op dergelijke incidenten is het grootst 

tijdens maanloze nachten (rond nieuwe maan). Door aanpassingen in de verlichting 

(afscherming tot begrensde bundel, plaatsen rekken rond de top (rustmogelijkheid) en 

bijlichten vanaf de grond) komen dergelijke incidenten in Nederland niet meer voor.  

 

In de jaren negentig is aan het licht gekomen dat fel verlichte boorplatforms op de 

Noordzee tijdens donkere nachten grote aantallen trekvogels kunnen aantrekken en 

desoriënteren die vervolgens rondom het platform rondjes blijven vliegen (en door 

uitputting uiteindelijk in zee kunnen belanden) (Van de Laar 2007). Vervolgens is door 

gerichte experimenten aangetoond dat wanneer de verlichting wordt gedempt en wit 

licht wordt vervangen door groen licht, trekkende vogels boven de Noordzee niet meer 

worden gevangen door de platformverlichting (Poot et al. 2008). 

 

Uit de Verenigde Staten is een groot aantal incidenten rond hoge zendmasten (TV) 

bekend waarbij tijdens één nacht grote aantallen slachtoffers onder trekkende vogels 

vallen (overzichten in Hebert et al. 1995, Trapp 1998). Deze masten variëren in 

hoogte tussen 100 en 600 m en zijn gemarkeerd door luchtvaartverlichting (rood). De 

aantallen slachtoffers variëren van enkele tot vele duizenden vogels. Uit Europa zijn 

geen opgaven van nachten met substantiële aantallen slachtoffers rond zendmasten 

bekend (samenvatting van alle gegevens te vinden in Lensink & Dirksen 1998). 

Experimenteel is vervolgens aangetoond dat desoriëntatie onder vogels optreedt bij 
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lichtsterktes boven 30kW; dit is vergelijkbaar met 36.000 candela of meer. 

Nachtverlichting op windturbines heeft in het algemeen slechts een sterkte van 2.000 

candela (topverlichting) of 50 candela (mastverlichting).  

 

De meest voorkomende soorten in de lijsten met slachtoffers behoren tot de 

‘Amerikaanse zangers’ en minder tot de ‘vireo’s’ en ‘Amerikaanse lijsters’. Deze drie 

groepen specifiek in de nacht trekkende vogelsoorten komen in Europa niet voor. Van 

eenden, ganzen en zwanen, die ook massaal ’s nachts kunnen trekken, zijn veel 

minder slachtoffers vastgesteld. Enerzijds lijkt dit een gevolg van de talrijkheid van de 

verschillende soorten in de lucht (dichtheid) in de VS, anderzijds is een verband met 

een mogelijk verschil in gebruikte oriëntatiemechanismen niet uitgesloten. Dit laatste 

zou kunnen verklaren waarom uit Europa (waar de drie eerdergenoemde families 

ontbreken) geen nachten met grote aantallen slachtoffers bekend zijn. 

 

Een analyse van de nachten met grote aantallen slachtoffers (in de VS) leert dat deze 

samenvallen met gunstige omstandigheden voor het ondernemen van een trekvlucht 

in het gebied van herkomst waarbij de stroom vogels in de loop van de nacht een front 

ontmoet en vermoedelijk lager (onder de wolken) gaat vliegen. De meest 

waarschijnlijke hypothese is dat deze vogels zich dan door de luchtvaartverlichting 

laten misleiden en rond de zendmast blijven vliegen en verongelukken door aan 

aanvaring met een tuidraad. Ook hier geldt dat de grootste kans op aanvaringen 

gedurende donkere maanloze nachten is. Voorts komt uit de analyse bovendrijven dat 

slachtoffers vooral worden gevonden onder zendmasten die hoger dan 200 m zijn. 

Rond de eeuwwisseling heeft gericht onderzoek laten zien dat witte 

luchtvaartverlichting op zendmasten nauwelijks tot desoriëntatie leidt (Gauthreaux 

1999). 

 

  Vleermuizen en verlichting 

Inleiding 

Er zijn twee typen reacties van vleermuizen op verlichting denkbaar: 

- aantrekking; 

- verstoring. 

 

Het is mogelijk dat lichten insecten aantrekken, die als prooidieren voor vleermuizen 

aantrekkelijk zijn (Limpens et al. 2007). Het is ook mogelijk dat de (knipperende) 

lichten ultrasone geluiden produceren, die vleermuizen aantrekken (Arnett et al. 

2008). Aantrekking zou kunnen leiden tot een hoger aantal vleermuisslachtoffers 

onder vleermuizen. 

 

Het is evengoed mogelijk dat vleermuizen worden afgestoten door de verlichting van 

windturbines, aangezien veel soorten vleermuizen geacht worden lichtschuw te zijn 

(Limpens et al. 1997, Kuijper et al. 2008). Ook ultrasone geluiden kunnen verstorend 

zijn (Arnett et al. 2008). Afstoting dan wel verstoring zou kunnen leiden tot een lager 

aantal vleermuisslachtoffers maar ook tot verlies van foerageergebied en/of barrière-

werking. 
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Waargenomen effecten 

Bij Amerikaans onderzoek is gezocht naar verschillen in aantallen 

vleermuisslachtoffers tussen windturbines zonder verlichting en turbines met 

knipperende witte, knipperende rode en continu rode verlichting. De verlichting was 

“aviation lighting”, dus verlichting vanwege de vliegveiligheid. Daarbij werden geen 

statistisch significante verschillen gevonden in aantallen slachtoffers (Arnett et al. 

2005, Arnett et al. 2008, GAO, 2005, Johnson et al. 2003, Winkelman et al. 2008). De 

auteurs geven zekerheidshalve aan dat continue witte verlichting niet is onderzocht. 

Er zijn geen aanwijzingen, dat een dergelijke verlichting wel van invloed zou zijn op de 

aantallen gedode vleermuizen dan wel het aanvaringsrisico van vleermuizen (Kunz et 

al. 2007a, b). Eurobats (Rodrigues et al. 2008) beveelt overigens wel aan hier nader 

onderzoek naar te doen. De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat 

navigatieverlichting geen effect heeft op het aanvaringsrisico van vleermuizen. Er zijn 

ons geen Europese onderzoeken bekend waarin het effect van verlichting op het 

aanvaringsrisico van navigatieverlichting is onderzocht. Er zijn ons evenmin redenen 

bekend waarom de conclusie van het Amerikaanse onderzoek niet overgenomen zou 

kunnen worden.  

 

Voor verlichting op betonning ten behoeve van de veiligheid van de scheepvaart geldt 

hetzelfde als voor verlichting ten behoeve van het vliegverkeer: deze zou kunnen 

aantrekken of afstoten. Hierbij geldt wel steeds dat scheepvaartverlichting zich juist 

boven de waterspiegel bevindt. Bij aantrekking blijven vleermuizen dan nog steeds 

weg uit het vlak van de rotor. Bij afstoten blijven de dieren op grotere afstand van de 

opstelling. Daarnaast is scheepvaartverlichting alleen relevant voor soorten die boven 

groot open water kunnen foerageren, zoals watervleermuis en meervleermuis. 

 

Overige verlichting 

Winkelman et al. (2008) wijzen nog op de mogelijke effecten van verlichting van 

windturbines, anders dan navigatieverlichting, zoals verlichting op gebouwen of langs 

onderhoudswegen. Deze verlichting zou geminimaliseerd moeten worden, om 

effecten op vleermuizen te minimaliseren. Hiermee zou mogelijk het risico voor 

vleermuizen verminderd kunnen worden, omdat verschillende soorten (waaronder de 

risicosoorten rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en gewone dwergvleermuis) 

graag bij kunst-matige verlichting foerageren omdat deze insecten kan aantrekken. 

 

  Conclusies ten aanzien luchtvaartverlichting op windturbines 

De luchtvaartverlichting wordt op windturbines meestal bovenop de as (topverlichting, 

deze is naar beneden toe afgeschermd) geplaatst, en aan de mast (mastverlichting). 

 

De sterkte van de verlichting op de masten is vele malen zwakker dan die van een 

vuurtoren of een platform op zee (cf. Poot et al. 2008). Een risico zoals voorheen voor 

vuurtorens of platforms gold, is derhalve niet aan de orde. De masten zullen door hun 

relatief zwakke verlichting niet als een heldere ster functioneren die op tientallen 

kilometers afstand zichtbaar is in een verder donkere omgeving. Door Bruinzeel  & 
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Van Belle (2009) is voor grote goed verlichte platforms een effectafstand bij zeer goed 

zicht van 4.500 m becijferd en bij zeer slecht zicht van enkele honderden meters. 

Daarnaast zijn in de omgeving van de masten meestal nog vele verlichtingsbronnen 

langs wegen, op boerderijen en enkele bewoningskernen aanwezig, waardoor de 

focus op de masten wegvalt. 

 

De verlichting op windturbines wordt aangebracht op een hoogte waarop ook uit de 

Verenigde Staten geen gevallen van massale incidenten met vogelslachtoffers bekend 

zijn. De kans op desoriëntatie van trekkende vogels door de verlichting aan de 

turbine, waardoor de vogels slachtoffer worden van een aanvaring met de draaiende 

rotor, wordt minimaal geacht. De luchtvaartverlichting op windturbines heeft derhalve 

geen effect op vogels. 

 

Uit de beschikbare onderzoeken en kennis komt naar voren dat luchtvaartverlichting 

op windturbines niet leidt tot extra risico’s voor vleermuizen.  

 

De conclusies is dat de aanwezigheid van verlichting op moderne windturbines geen 

negatieve effecten op vogels en vleermuizen teweeg brengt.  

 

Literatuur 
Alerstam T. 1990. Bird migration. Cambridge University Press, Cambridge. 

Arnett E.B., W.P. Erickson, J.W. Horn & J. Kerns 2005. Relationships between Bats 
and Wind Turbines in Pennsylvania and West Virginia: An Assessment of 
Fatality Search Protocols, Patterns of Fatality, and Behavioral Interactions 
with Wind Turbines A Summary of Findings from the Bats and Wind Energy 
Cooperative’s 2004 Field Season. Bats and Wind Energy Cooperative 
(BWEC), Austin. 

Arnett E.B., W. K. Brown, W. P. Erickson, J. K. Fiedler, B. L. Hamilton,T. H. Henry, A. 
Jain, G D. Johnson, J. Kerns,R. R. Koford, C. P. Nicholson, T. J. O’Connell, 
M. D. Piorkowski & R . D. Tankersley 2008. Patterns of bat fatalities at wind 
energy facilities in North-America. Journal of Wildlife Management 72(1): 61-
78. 

Berthold P. (ed.) 1993. Orientation and navigation in birds. Birkhausen Verlag, Basel. 

Bruinzeel L.W. & J. van Belle 2010. Additional research on the impact of conventional 
illumination of offshore platforms in the North Sea on migratory bird 
populations. Report 1439, Altenburg & Wymenga bv, Veenwouden. 

GAO (United States Government Accountability Office), 2005. WIND POWER Impacts 
on Wildlife and Government Responsibilities for Regulating Development 
and Protecting Wildlife. Report to Congressional Requesters. Rapportnr. 
GAO05-906. GAO, Washington, D.C. 

Gauthreaux S. jr. 1999. Presentation Cornell University september 1999. Windturbines 
and avian collision, Cornell, Ittica, USA. 

Hartman J.C., F. van Vliet & K.L. Krijgsveld 2012. Natuurtoets opschaling Windpark 
Wagendorp, Gemeente Hollands Kroon; Oriëntatiefase in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 en quick scan in het kader van de Flora- en 
faunawet. Rapport 12-123, Bureau Waardenburg, Culemborg. 

Hebert E., E. Reese & L. Mark. 1995. Avian collision and electrocution: an annotated 
bibliography. Report P700-95-001, California Energy Commission. 



 

77 

 

Horn J.W., E.B. Arnett & T.H. Kunz 2008. Behavioral responses of bats to operating 
wind turbines. Journal of Wildlife Management 72(1): 123-132. 

Johnson G. D., W. P. Erickson, M. D. Strickland, M. F. Shepherd, D. A. Shepherd, and 
S. A. Sarappo 2003. Mortality of bats at a large-scale wind power 
development at Buffalo Ridge, Minnesota. American Midland Naturalist 150: 
332–342. 

Kunz T.H., E.B. Arnett & W.P. Erickson 2007a. Ecological impacts of wind energy 
development on bats: questions, research, needs, and hypotheses. Frontiers 
in Ecology and Environment 5(6): 315-324.  

Kunz T.H., E.B. Arnett, W.P. Erickson, A.R. Hoar, G.D. Johnson, R.P. Larkin, M.D. 
Strickland, R.W. Thresher & M.D. Tuttle 2007b. Ecological impacts of wind 
energy development on bats: questions, research needs, and hypotheses. 
Frontiers in Ecology and the Environment 5 (6): 315–324. 

Kuijper D.P.J., J. Schut, D. van Dullemen, H. Toorman, N. Goossens, J. Ouwehand & 
H.J.G.A. Limpens 2008. Experimental evidence of light disturbance along 
the commuting routes of pond bats (Myotis dasycneme) Lutra 51 (1): 37-49. 

Lensink, R. & M. van der Valk 2013. Effecten van luchtvaartverlichting aan 
windturbines op vogels en vleermuizen. Notitie in project 12-278. Bureau 
Waardenburg bv, Culemborg. 

Lensink R. & S. Dirksen 1998. Hoge zendmasten en het aanvaringsrisico voor vogels. 
Notitie project 98-072, Bureau Waardenburg, Culemborg. 

Limpens H., H. Huitema & J. Dekker 2007. Vleermuizen en windenergie. Analyse van 
effecten en verplichtingen in het spanningsveld tussen vleermuizen en 
windenergie, vanuit de ecologische en wettelijke invalshoek. VZZ rapport 
2006.50. Zoogdiervereniging VZZ, Arnhem. 

Poot H., B.J. Ens, H. de Vries, M.A.H. Donners, M.R. Wernand & J.M. Marquenie 
2008. Green light for nocturnally migrating birds. Ecology & Society 13(2): 47 
online www.ecologyandsociety.org/vol13/iss2/art47. 

Rodrigues, L., L. Bach, M.-J. Dubourg-Savage, J. Goodwin & C. Harbusch (2008). 
Guidelines for consideration of bats in wind farm projects. EUROBATS 
Publication Series No. 3 (English version). UNEP/EUROBATS Secretariat, 
Bonn. 

Trapp J. 1998. Bird kills at towers and other man-made structures: an annotated 
partial bibliography (1960-1998). Report, U.S. Fish and Wildlife Service, 
Virginia. 

Van de Laar F.J.T. 2007. Green light to birds; investigation into the effect of bird-
friendly lighting. Report NAM lacatie L15-FA-1 . NAM Assen, The 
Netherlands. 

Verheijen F.J. 1978. Orientation based on directivity, a directional parameter of the 
animals radiant environment. In K. Schmidt-Koenig & W.T. Keeton (eds.). 
Animal migration navigation and homing, pp. 431-440. Springer Verlag, 
Berlin.  

Verheijen F.J.  1980. The moon: a neglected factor in studies om collision of nocturnal 
migrant bords with tal lighted structures and with aircraft. Vogelwarte 30: 
305-320. 

Verheijen F.J.  1981. Birds kills at tall lighted structures in the USA in the period 1935-
1973 and kills at a Dutch lighthouse in the period 1924-28 show similar lunar 
periodicity. Ardea 69: 199-203 



 

 78 

Winkelman J.E., F.H. Kistenkas & M.J Epe 2008. Ecologische en 
natuurbeschermings-rechtelijke aspecten van windturbines op land. Alterra-
rapport 1780. Alterra, Wageningen. 

  



 

79 

 

Bijlage 6  Effectbepaling en -beoordeling  
    stikstofdepositie Windpark N33 

Effecten van additionele stikstofdepositie in de aanlegfase van Windpark N33 op 

Natura 2000-gebieden 

 

Aanleiding 

Yard Energy, Blaaswind BV (samenwerkingsverband Windpark N33) en RWE zijn 

voornemens om langs de rijksweg N33 in de gemeenten Veendam, Menterwolde en 

Oldambt een windpark van 120 Megawatt (MW) of meer te realiseren. De bouw van 

dit park zal gepaard gaan met transport van de benodigde onderdelen van het park en 

allerlei werkzaamheden in het park om windturbines op te oprichten. Deze activiteiten 

gaan gepaard met de inzet van materieel (kranen, machines, vrachtwagens) dat 

overwegend op dieselmotoren draait. Hierbij komt NOx vrij dat vervolgens neerslaat 

(droog en nat) als NO2. Deze additionele depositie kan gevolgen hebben voor natuur. 

 

De drie initiatiefnemers hebben bij monde van Pondera Consult bv aan Bureau 

Waardenburg bv verzocht de omvang van de additionele depositie als gevolg van de 

bouw van Windpark N33 in beeld te brengen en na te gaan of deze additie effecten 

kan hebben op beschermde natuur; in het bijzonder de instandhoudingsdoelstellingen 

voor Natura 2000-gebieden. 

 

Beschermde Natuur 

Windpark N33 wordt gebouwd ten oosten van de Hondsrug in de Groningse 

veenkoloniën (figuur 1). Het windpark zelf ligt niet in een Natura 2000-gebied. Op de 

Hondsrug ligt het Natura 2000-gebied Drouwenerzand (12 km). Op het Drents 

Plateau, aan de andere zijde van de Hondsrug, ontspringt de Drentse Aa (12 km). 

Deze laaglandrivier stroomt noordwaarts en maakt deel uit van het gelijknamige 

Natura 2000-gebied Drentse Aa. Tien kilometer ten westen van het geplande windpark 

ligt Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied. Ten zuidoosten van het geplande 

windpark ligt het Natura 2000-gebied Lieftingsbroek (17 km), in het dal van de 

Westerwoldse Aa. 

 

De aanvoer van het benodigde materiaal voor het windpark geschiedt over de weg. 

De emissie en depositie die het gevolg is van transport over wegen, in combinatie met 

activiteiten op de locaties van de turbines (aanleg opstelplaats, aanleg fundering, 

oprichten turbine), is onderwerp van deze notitie. Andere Natura 2000-gebieden 

liggen op grotere afstand van het plangebied alsook van de wegen nabij het 

plangebied die voor de aanvoer van materiaal en materieel gebruikt gaan worden. 

 

Het Drouwenerzand is aangewezen voor vijf habitattypen (tabel 1). Deze typen zijn 

kenmerkend voor het voormalige heidelandschap op droge, voedselarme en zure 

zandgronden.  

 



 

 80 

 

Tabel 1 Habitattypen en –soorten waarvoor het Natura 2000-gebied Drouwenerzand is 
aangewezen. SVI: staat van instandhouding; doelen = handhaven, > toename, =(<) 
handhaven en afname onder voorwaarde ten gunste van andere typen. kdw = 
kritische depositiewaarde van habitattypen, groen = niet gevoelig, geel = gevoelig, 
rood = zeer gevoelig. Prioritaire typen zijn met een sterretje (*) aangeduid.  

 

 

De Drentse Aa is aangewezen voor een groot aantal habitattypen (tabel 2). Deze 

typen zijn kenmerkend voor een laaglandriviertje dat zich door een voormalig 

heidelandschap slingert. Van de vijf aangewezen habitatsoorten leven de vissen in de 

rivier en de salamander in voedselarme tot voedselrijke poelen en vennen. 

 

Tabel 2 Habitattypen en –soorten waarvoor de Drentse Aa is aangewezen. SVI: staat van 
instandhouding; doelen = handhaven, > toename, =(<) handhaven, afname onder 
voorwaarde ten gunste van andere typen. kdw = kritische depositiewaarde, groen = 
niet gevoelig, geel = gevoelig, rood = zeer gevoelig. Prioritaire soorten zijn met een 
sterretje (*) aangeduid. 

 

  SVI  doel doel  doel  kdw  

  landelijk oppervlak kwaliteit kwantiteit (mol/ha/j) 

   Habitattypen      

H2310  Stuifzandheiden met struikhei -- = >  1.071 

H2320  Binnenlandse kraaiheibegroeiingen - = =  1.071 

H2330  Zandverstuivingen -- = =  714 

H5130  Jeneverbesstruwelen - = >  1.071 

H6230  *Heischrale graslanden -- = >  857 

  SVI  doel doel  doel  kdw  

  landelijk oppervlak kwaliteit kwantiteit (mol/ha/j) 

   Habitattypen      

H2310  Stuifzandheiden met struikhei -- = >  1.071 

H2320  Binnenlandse kraaiheibegroeiingen - = >  1.071 

H2330  Zandverstuivingen -- = =  714 

H3160  Zure vennen - = >  714 

H3260A Beken en rivieren met waterplanten - > >  >2.400 

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) - > >  1.214 

H4030  Droge heiden -- = =  1.071 

H5130  Jeneverbesstruwelen - = >  1.071 

H6230  *Heischrale graslanden -- > >  857 

H6410  Blauwgraslanden -- > >  1.071 

H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) + = =  >2.400 

H7110B *Actieve hoogvenen (heideveentjes) -- = >  786 

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) -- > >  1.214 

H7150  Pioniervegetaties met snavelbiezen - = =  1.429 

H9120  Beuken-eikenbossen met hulst - = =  1.429 

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) -- > >  1.429 

H9190  Oude eikenbossen - = =  1.071 

H91D0  *Hoogveenbossen - > >  1.786 

H91E0C *Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidend) - > >  1.857 

   Habitatsoorten      

H1099 Rivierprik - = = > >2.400 

H1145 Grote modderkruiper - = = = >2.400 

H1149 Kleine modderkruiper + = = = >2.400 

H1163 Rivierdonderpad - = = = >2.400 

H1166 Kamsalamander - > > > >1.800 
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Het Lieftingsbroek is aangewezen voor vier habitattypen (tabel 3), welke kenmerkend 

zijn voor een beekdal.  

 

Tabel 3 Habitattypen waarvoor het Lieftingsbroek is aangewezen. SVI: staat van 
instandhouding; doelen = handhaven, > toename, =(<) handhaven, afname onder 
voorwaarde ten gunste van andere typen. kdw = kritische depositiewaarde, groen = 
niet gevoelig, geel = gevoelig, rood = zeer gevoelig. Prioritaire soorten zijn met een 
sterretje (*) aangeduid. 

 
 

 
Figuur 1 Natura 2000-gebieden in de ruime omgeving van het plangebied. A= 

Zuidlaardermeergebied, B= Drentsche Aa-gebied, C= Drouwenerzand, D= 
Elperstroomgebied, E= Lieftinghsbroek, F= Waddenzee. 

Het Zuidlaardermeergebied is uitsluitend aangewezen voor broedvogels en niet-

broedvogels. Het leefgebieden van de broedvogels (moeras) is gevoelig voor 

additionele depositie van stikstof (kdw ordegrootte 1.700 mol N/ha/jr). Het leefgebied 

van de niet-broedvogels (graslanden) is niet gevoelig voor additionele depositie van 

stikstof (kdw ordegrootte >2.400 mol N/ha/jr). 

  SVI  doel doel  doel  kdw  

  landelijk oppervlak kwaliteit kwantiteit (mol/ha/j) 

   Habitattypen 

H6410  Blauwgraslanden -- = >  1071 

H9120  Beuken-eikenbossen met hulst - = =  1429 

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) -- = >  1429 

H91D0  *Hoogveenbossen - = =  1786 
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Van het Natura 2000-gebied Waddenzee ligt het deelgebied Dollard nog het meest 

nabij het plangebied (>15 km). In dit deelgebied komen verschillende typen kwelder 

voor met aangrenzend slikvlakten alsook een aantal broedvogels en niet-broedvogels 

die hiervoor karakteristiek zijn. De betrokken habitattypen en het leefgebied van deze 

vogelsoorten is niet tot weinig gevoelig voor additionele depositie van stikstof. 

 

De Elsperstroom wordt op basis van de grote afstand tot het plangebied (23 km) 

verder buiten beschouwing gelaten. 

 

Programma Aanpak Stikstof 

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Dit 

programma geeft met een gericht pakket van herstelmaatregelen enerzijds 

waarborgen voor behoud en herstel van stikstofgevoelige habitats en leefgebieden 

van soorten en biedt anderzijds ruimte voor nieuwe economische activiteiten. Voor 

projecten die vermeld zijn op een lijst met prioritaire projecten is op voorhand ruimte 

gereserveerd. Voor nieuwe projecten (niet-prioritair) geldt dat een toename (op een 

stikstof gevoelig habitat met thans al een overschrijding) kleiner dan 0,05 mol N/ha/jr 

verwaarloosbaar klein is, een toename van 0,05-1,0 mol N/ha/jr zal bij het bevoegd 

gezag gemeld moeten worden, waarbij deze wordt opgenomen in de registratie van 

kleine projecten. Alleen een toename van meer dan 1,0 mol N/ha/jr vraagt om een 

uitgebreid oordeel, en noopt tot het aanvragen van een vergunning Natuur-

beschermingswet. 

 

Achtergronddepositie  

De huidige achtergronddepositie in de veenkoloniën ligt in het buitengebied rond 

1.250 mol N/ha/jr, rond bewoningskernen ligt deze tussen 1.500 en 2.000 mol N/ha/jr 

en in de kernen ligt de additie juist boven 2.000 mol N/ha/jr (bron: geodata.rivm.nl/ 

gcn/, september 2015) (figuur 2). 

 

Additionele depositie 

De omvang van de additionele depositie als gevolg van alle activiteiten die moeten 

leiden tot een functionerend windpark, is berekend aan de hand van de opgave van 

de initiatiefnemers van alle werkzaamheden. Samengevat komt dit neer op: 

• maken funderingen; 

• maken kraan-opstel-plaatsen 

• oprichten turbines; 

• aanleg kabels; 

Steeds is daarbij transport van materiaal en onderdelen inbegrepen.   

 

Alle werkzaamheden die samenhangen met bouw en oprichting zullen een periode 

van twee jaar in beslag nemen. Het gaat dus nadrukkelijk om een tijdelijke additionele 

depositie, die twee jaar duurt.  
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Figuur 2.  Achtergronddepositie in 2015 in de omgeving van het toekomstige Windpark N33 

(www.geodata.rivm.nl/gcn/  gegevens januari 2016). Met zwarte lijnen zijn 
gemeentegrenzen weergegeven. Bij de rode pijl ligt Veendam, het windpark ligt 
direct ten oosten van deze plaats. 

De omvang van de tijdelijke additionele depositie is berekend met Aerius; de rekentool 

die in de  PAS verplicht wordt gebruikt. In deze programmatuur worden alle bronnen 

van emissie voorzien van de benodigde parameterwaarden. De berekening resulteert 

in een kaartbeeld met de ruimtelijke verdeling van de depositie. De gridcellen op basis 

waarvan het beeld is berekend, zijn hexagonen, met een oppervlakte van ruim een 

hectare.  

 

In de berekeningen zijn transporten buiten het plangebied meegenomen tot het eerste 

grote knooppunt van wegen (bijvoorbeeld Ring Groningen). Daarnaast is het gebruik 

van aanvoerroutes gebaseerd op een schatting van de meest waarschijnlijke 

herkomst van materieel en materiaal. De gebruikte paramaterwaarden (de invoer) 

alsook een aantal kengetalen van de uitkomst, zijn opgenomen in figuur 4. 

 
Effecten op habitattypen? 

Buiten de directe omgeving van het plangebied bedraagt de additionele depositie van 

stikstof minder dan 0,05 mol N/ha/jr (figuur 3). Dit is een hoeveelheid waarvan geen 

effecten worden verwacht. Habitattypen in de Drentse Aa, het Drouwenerzand, het 

Lieftingsbroek en in de Waddenzee (Dollard) ontvangen gedurende de bouw van het 
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windpark, dus tijdelijk, minder dan 0,05 mol N/ha/jr additionele depositie. Hiervan zijn 

geen effecten te verwachten en zijn significante negatieve effecten met zekerheid 

uitgesloten.  

 

De leefgebieden van broedvogels en niet-broedvogels in het Zuidlaardermeergebied 

en de Waddenzee (Dollard) ontvangen tijdelijk minder dan 0,05 mol N/ha/jr additionele 

depositie. Hiervan zijn geen effecten te verwachten en zijn significante effecten met 

zekerheid uitgesloten. 

 

De Drentse Aa is aangewezen voor vijf habitatsoorten waarvan de vissen in 

voedselrijk water leven. Voor alle vijf de soorten geldt dat de additionele depositie als 

gevolg van bouw en oprichting van de windturbines verwaarloosbaar klein is en niet 

leidt tot meetbare effecten. 

 

Conclusie 

Met behulp van Aerius is een tijdelijke additionele depositie als gevolg van bouw en 

oprichting van de windturbines van Windpark N33 berekend met een maximale 

omvang van minder dan 0,05 mol N/ha/jr op beschermde habitattypen in verschillende 

gebieden en leefgebied van beschermde habitatsoorten, broedvogels en niet-

broedvogels in verschillende Natura 2000-gebieden in de omgeving van het 

plangebied. Deze tijdelijke en verwaarloosbaar kleine hoeveelheid heeft met 

zekerheid geen effect op beschermde habitattypen en habitatsoorten of leefgebieden 

van broedvogels en niet-broedvogels in de Natura 2000-gebieden in de omgeving van 

het plangebied. 
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Figuur 3 Additionele depositie als gevolg van alle activiteiten die samenhangen met bouw 

en oprichting van Windpark N33 (berekend met Aerius 7 januari 2016). 
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Figuur 4: Overzicht van benodigde transport van materiaal en onderdelen voor de aanlegfase van Windpark N33 (Bron: Pondera Consult) 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 
 
 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan 

het Inpassingsplan Windpark N33 met identificatienummer NL.IMRO.0000.EZip15WPN33-1001 van 
de minister van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu. 

1.2  inpassingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen. 

1.3  aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

1.4  aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.5  archeologische waarde 

de aan een gebied toegekende waarde, dan wel de aan een gebied toegekende hoge of middelhoge 
verwachtingswaarde, in verband met de in dat gebied mogelijk voorkomende overblijfselen uit oude 
tijden. 

1.6  bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.7  bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.8  bevoegd gezag 

bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.9  bouwen 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk. 

1.10  bouwwerk 

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden. 

1.11  cluster 

een gegroepeerd geheel van windturbines die door samenhang in onderlinge afstand en 
verschijningsvorm deel uitmaken van een visuele eenheid van meerdere windturbines; 
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1.12  gebouw 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt. 

1.13  hoogspanningsleiding 

een kabel/leiding met een spanningsniveau hoger dan 1.000 volt wisselspanning (effectief) of 1.500 
volt gelijkspanning; 

1.14  inkoopstation 

bouwwerken behorende bij een cluster van windturbines ten behoeve van het op spanning houden 
van de interne parkbekabeling van het windpark als geheel; 

1.15  kunstwerk 

bouwwerk geen gebouw zijnde van weg- en waterbouwkundige aard, zoals bruggen, viaducten, 
duikers, keerwanden, beschoeiingen, kademuren en dergelijke. 

1.16  lijnopstelling windturbines 

windturbines die door samenhang in onderlinge afstand en verschijningsvorm deel uitmaken van een 
visuele eenheid van meerdere windturbines, die zoveel mogelijk in een rechte lijn staan en geen 
onderdeel uitmaken van een cluster als bedoeld in 1.11; 

1.17  maaiveld 

de hoogte waarop het omliggende terrein aansluit op het gebouw, bouwwerk of windturbine; 

1.18  nutsvoorzieningen 

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 
schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten 
behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie. 

1.19  Onze minister 

de minister van Economische Zaken. 

1.20  opstelplaats 

een verharde plek ten behoeve van het bouwen van en het onderhoud aan een windturbine, 
waaronder tevens begrepen onderhoudswegen; 

1.21  peil 

a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg; 
b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het 

aansluitende afgewerkte maaiveld, op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan; 

1.22  rotor 

het samenstel van rotorbladen (wieken) en hub (neus) van een windturbine; 

1.23  rotorblad 

de wiek van een windturbine. 
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1.24  tijdelijke voorzieningen 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, alsmede werken (waaronder opslagplaatsen) gedurende een 
periode van maximaal 5 jaar; 

1.25  windturbine 

een bouwwerk bestaande uit een mast met bijbehorende fundering en de rotor, ten behoeve van de 
opwekking van elektrische energie door benutting van windkracht, met uitzondering van 
bemalingsinstallaties ten behoeve van de waterhuishouding.  

 



  5        

Artikel 2  Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1   afstand 

de afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden 
daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 

2.2  bouwhoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard 
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

2.3  breedte, lengte en diepte van een gebouw 

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidingsmuren. 

2.4  goothoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk 
te stellen constructiedeel. 

2.5  ashoogte van een windturbine 

vanaf het peil tot aan het hart van de hub (neus). 

2.6  rotordiameter van een windturbine 

de diameter van de cirkel die door de tip (het uiteinde) van een rotorblad (wiek) wordt beschreven. 

2.7  tiphoogte van een windturbine 

vanaf het peil tot aan de tip (uiteinde) van het bovenste verticaal staande rotorblad. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Bedrijf - Nutsvoorziening 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

3.1.1  Algemeen 

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. (gebouwde) nutsvoorzieningen; 
b. kunstwerken, alsmede voorzieningen ten behoeve van de bediening van kunstwerken; 
c. watergangen en -partijen en andere waterhuishoudkundige voorzieningen; 
d. onderhoudswegen. 

 

3.2  Bouwregels 

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende 
bepalingen: 

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd worden; 
b. het maximale bebouwingspercentage bedraagt 50%; 
c. de maximale bouwhoogte van gebouwen bedraagt 6 meter; 
d. de maximale bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 5,5 meter, met dien 

verstande dat de maximale bouwhoogte voor bliksemafleiders 20 meter bedraagt. 
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Artikel 4  Bedrijf - Windturbinepark 

4.1  Bestemmingsbeschrijving 

De voor 'Bedrijf - Windturbinepark' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de opwekking van windenergie door middel van windturbines; 
b. opstelplaatsen ten behoeve van de bouw en het onderhoud van windturbines, met inachtneming 

van het bepaalde in 11.2; 
c. inkoopstations; 
d. tijdelijke voorzieningen ten behoeve van de aanleg van het windturbinepark; 
e. kabels en leidingen ten behoeve van het windturbinepark; 
f. kunstwerken, alsmede voorzieningen ten behoeve van de bediening van kunstwerken; 
g. wegen en paden, op- en afritten; 
h. nutsvoorzieningen; 
i. voor zover niet strijdig met de belangen van het bepaalde in sub a t/m h, is het volgende 

toegestaan: 
1. agrarische bedrijvigheid; 
2. extensieve openluchtrecreatie; 
3. watergangen, waterpartijen, oevers en taluds; 
4. waterhuishouding; 
5. instandhouding en ontwikkeling van ter plaatse voorkomende natuurwaarden. 

 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Windturbinepark 

Voor het bouwen van windturbines gelden de volgende bepalingen: 

a. er is maximaal één windturbine per bestemmingsvlak toegestaan; 
b. de minimale en maximale ashoogte van een windturbine bedragen respectievelijk 115 meter en 

140 meter; 
c. de minimale en maximale rotordiameter van een windturbine bedragen respectievelijk 110 meter 

en 130 meter; 
d. de maximale tiphoogte van een windturbine bedraagt 200 meter; 
e. per lijnopstelling (voor het midden- en zuidelijke deel) en voor het cluster (noordelijk deel) dienen: 

1. de rotordiameter van de windturbines; 
2. de bouwhoogte van de windturbines, en; 
3. de uiterlijke verschijningsvorm van de gondels; 
4. hetzelfde te zijn, met dien verstande dat er een maximale afwijking van 10% toegestaan is; 

f. de draairichting van de windturbines dient gelijk te zijn; 
g. de turbines mogen maximaal 15 meter ten opzichte van elkaar verschuiven binnen 1 

lijnopstelling, lopend van noord tot zuid. 

 

4.2.2  Overige bouwwerken 

Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 

a. behoudens het bepaalde in artikel 4.2.1 en 11.2 zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde toegestaan; 

b. de maximale bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van het verkeer 
bedraagt 8 meter; 

c. de maximale bouwhoogte van nutsvoorzieningen bedraagt 3 meter; 
d. de maximale bouwhoogte van palen en masten bedraagt 6 meter; 
e. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 

3 meter.  
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4.3  Nadere eisen 

Onze Minister is bevoegd nadere eisen te stellen aan de gelijkvormigheid van windturbines (met 
name de rotoren) per lijnopstelling, de exacte positie van windturbines en de verhouding tussen de 
bouwhoogte en rotordiameter in verband met mogelijke landschappelijke effecten. 

  

4.4  Specifieke gebruiksregels 

4.4.1  Voorwaardelijke verplichting luchtvaartverkeersveiligheid 

Aan de randen van het windpark dienen de windturbines van obstakellichten te worden voorzien, 
zodanig dat alle windturbines op de hoekpunten van het windpark van obstakellichten zijn voorzien en 
alle overige windturbines op de randen van het windpark zodanig dat de horizontale afstand tussen 
twee windturbines welke van obstakellichten zijn voorzien maximaal 900 meter bedraagt, tenzij de 
luchtvaartverkeersveiligheid op andere wijze aantoonbaar en in overleg met Inspectie Leefomgeving 
en Transport geborgd kan worden. 
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Artikel 5  Leiding 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor: 

a. ter plaatse van de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanning' een hoogspanningskabeltracé ten 
behoeve van het windturbinepark; 

b. ter plaatse van de dubbelbestemming 'Leiding - Kabeltracé'  een kabeltracé ten behoeve van het 
windturbinepark, niet zijnde een hoogspanningsleiding. 

 

5.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. in afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet worden gebouwd, anders dan 
ten behoeve van deze bestemming, met uitzondering van het bepaalde in sub d; 

b. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van het 
bepaalde in sub d; 

c. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de hoogte niet meer mag 
bedragen dan 3,5 meter; 

d. het bepaalde in sub a tot en met c is niet van toepassing op het bepaalde in artikel 4. 

 

5.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

5.3.1  Verbod 

In het belang van het kabeltracé als bedoeld in artikel 5.1 is het, behoudens het bepaalde in artikel 
5.3.2, verboden op en in de in artikel 5.1 bedoelde gronden zonder omgevingsvergunning de 
volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen of afgraven, 
dieper dan 1 m onder peil; 

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen, dieper dan 1 m onder peil; 
c. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen, 

dieper dan 1 m onder peil; 
d. diepploegen, dieper dan 1 m onder peil; 
e. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving aangegeven, 

en daarmee verband houdende constructies, dieper dan 1 m onder peil; 
f. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande 

watergangen, dieper dan 1 m onder peil; 
g. het indrijven van voorwerpen, dieper dan 1 m onder peil; 
h. het uitvoeren van grondbewerkingen, dieper dan 1 m onder peil. 

 

5.3.2  Uitzonderingen 

Het verbod als bedoeld in artikel 5.3.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning, of; 
d. betrekking hebben op de realisatie van een windturbinepark. 
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5.3.3  Toelaatbaarheid 

De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.3.1 zijn slechts toelaatbaar, mits: 

a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van het kabeltracé als 
bedoeld in artikel 5.1; 

b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder. 
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Artikel 6  Waarde - Archeologie 1 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor ('Waarde - Archeologie 1') aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van archeologische 
(verwachtings)waarden. 

 

6.2  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

6.2.1  Omgevingsvergunningplicht 

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en 
wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, zulks 
ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde 
bestemmingen: 

a. het ontgronden, afgraven, egaliseren en ophogen van gronden over een oppervlakte groter dan 
200 m2; 

b. het woelen, mengen, diepploegen of ontginnen van gronden of een naar de aard daarmee gelijk 
te stellen grondbewerking over een oppervlakte groter dan 200 m2 en dieper dan 0,45 m; 

c. het graven of dempen van watergangen; 
d. het aanbrengen van systematische drainage in agrarische percelen dieper dan 0,4 m; 
e. het graven van sleuven breder dan 0,5 m en dieper dan 1 m ten behoeve van het aanbrengen 

van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatieleidingen, drainage en funderingen en 
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 

f. het permanent verlagen van het waterpeil. 

 

6.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 6.2.1 wordt slechts verleend indien: 

a. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat 
geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of; 

b. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de 
archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad, of; 

c. één of meer van de volgende voorwaarden in acht wordt of worden genomen: 
d. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 

bodem kunnen worden behouden, of; 
e. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen, of; 
f. een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op 

het terrein van de archeologische monumentenzorg. 
g. Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de omgevingsvergunning 

voorwaarden te verbinden, wordt een professioneel archeoloog om advies gevraagd. 

 

6.2.3  Uitzonderingen omgevingsvergunningplicht 

Het in artikel 6.2.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, 
en werkzaamheden: 

a. het normale onderhoud en het normale agrarische gebruik betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan; 
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning; 
d. aanvaardbaar zijn op basis van eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter plaatse geen 

archeologische waarden aanwezig zijn. 
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6.3  Wijzigingsbevoegdheid 

Het bevoegd gezag kan de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1' wijzigen zodanig dat: 

a. de zone naar ligging wordt verschoven of naar omvang wordt vergroot of verkleind en in 
voorkomend geval van het plan wordt verwijderd, voorzover de geconstateerde aanwezigheid of 
afwezigheid van archeologische waarden, in voorkomend geval na beëindiging van opgravingen, 
daartoe aanleiding geeft; 

b. dit artikel wordt gewijzigd of vervalt, voorzover regelingen van een hogere orde dan een 
inpassingsplan daartoe aanleiding geven. 

 



  13        

Artikel 7  Waarde - Archeologie 2 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van archeologische waarden. 

 

7.2  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

7.2.1  Omgevingsvergunningplicht 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het ontgronden, afgraven, egaliseren van gronden over een oppervlakte groter dan 500 m2 en 
dieper dan het aanwezige kleipakket; 

b. het mengen, diepploegen, ontginnen van gronden over een oppervlakte groter dan 500 m2 en 
dieper dan het aanwezige kleipakket; 

c. het graven of dempen van watergangen; 
d. het dempen van kolken; 
e. het graven van sleuven breder dan 50 cm en dieper dan 100 cm ten behoeve van het 

aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen, drainage met 
uitzondering van herdrainage, funderingen en daarmee verband houdende constructies, 
installaties of apparatuur; 

f. het permanent verlagen van het waterpeil. 

 

7.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 7.2.1 wordt slechts verleend indien: 

a. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat 
geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; 

b. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de 
archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad; 

c. één of meer van de volgende voorschriften in acht wordt genomen: 
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 

bodem kunnen worden behouden; 
2. een verplichting tot het uitvoeren van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen; 
3. een verplichting de werken en of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op 

het terrein van de archeologische monumentenzorg; 
d. indien burgemeester en wethouders voornemens zijn aan de omgevingsvergunning voorwaarden 

te verbinden, wordt een archeologisch deskundige om advies gevraagd. 

7.2.3  Uitzonderingen omgevingsvergunningplicht 

Het verbod als bedoeld onder 7.2.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en 
werkzaamheden die: 

a. het normale onderhoud en het normale agrarische gebruik betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan; 
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning; 
d. aanvaardbaar zijn op basis van eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter plaatse geen 

archeologische waarden aanwezig zijn. 
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7.3  Wijzigingsbevoegdheid 

Het bevoegd gezag kan de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' wijzigen zodanig dat: 

a. de zone naar ligging wordt verschoven of naar omvang wordt vergroot of verkleind en in 
voorkomend geval van het plan wordt verwijderd, voorzover de geconstateerde aanwezigheid of 
afwezigheid van archeologische waarden, in voorkomend geval na beëindiging van opgravingen, 
daartoe aanleiding geeft; 

b. dit artikel wordt gewijzigd of vervalt, voorzover regelingen van een hogere orde dan een 
inpassingsplan daartoe aanleiding geven. 
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Artikel 8  Waarde - Archeologie 3 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor ('Waarde - Archeologie 3') aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van archeologische 
(verwachtings)waarden. 

 

8.2  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

8.2.1  Omgevingsvergunningplicht 

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en 
wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, zulks 
ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde 
bestemmingen: 

a. het ontgronden, afgraven, egaliseren en ophogen van gronden over een oppervlakte groter dan 
100 m2; 

b. het woelen, mengen, diepploegen of ontginnen van gronden of een naar de aard daarmee gelijk 
te stellen grondbewerking over een oppervlakte groter dan 100 m2 en dieper dan 0,3 m; 

c. het graven of dempen van watergangen; 
d. het aanbrengen van systematische drainage in agrarische percelen dieper dan 0,3 m; 
e. het graven van sleuven breder dan 0,4 m en dieper dan 0,3 m ten behoeve van het aanbrengen 

van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatieleidingen, drainage en funderingen en 
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 

f. het permanent verlagen van het waterpeil. 

 

8.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 8.2.1 wordt slechts verleend indien: 

a. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat 
geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of; 

b. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de 
archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad, of; 

c. één of meer van de volgende voorwaarden in acht wordt of worden genomen: 
d. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 

bodem kunnen worden behouden, of; 
e. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen, of; 
f. een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op 

het terrein van de archeologische monumentenzorg. 
g. Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de omgevingsvergunning 

voorwaarden te verbinden, wordt een professioneel archeoloog om advies gevraagd. 

 

8.2.3  Uitzonderingen omgevingsvergunningplicht 

Het in artikel 8.2.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, 
en werkzaamheden: 

a. het normale onderhoud en het normale agrarische gebruik betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan; 
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning; 
d. aanvaardbaar zijn op basis van eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter plaatse geen 

archeologische waarden aanwezig zijn. 
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8.3  Wijzigingsbevoegdheid 

Het bevoegd gezag kan de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3' wijzigen zodanig dat: 

a. de zone naar ligging wordt verschoven of naar omvang wordt vergroot of verkleind en in 
voorkomend geval van het plan wordt verwijderd, voorzover de geconstateerde aanwezigheid of 
afwezigheid van archeologische waarden, in voorkomend geval na beëindiging van opgravingen, 
daartoe aanleiding geeft; 

b. dit artikel wordt gewijzigd of vervalt, voorzover regelingen van een hogere orde dan een 
inpassingsplan daartoe aanleiding geven. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 9  Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering 
is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing. 
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Artikel 10  Verhouding met bestemmingsplannen 

a. Voor zover de enkelbestemming Bedrijf - Windturbinepark, als bedoeld in artikel 3 van dit plan 
samenvalt met de bestemmingen uit de onderliggende bestemmingsplannen dan wel 
beheersverordeningen, komen de enkelbestemmingen uit die bestemmingsplannen dan wel 
beheersverordeningen te vervallen;  

b. voor zover de dubbelbestemmingen Leiding, Waarde - Archeologie 1 en Waarde - Archeologie 2, 
als bedoeld in artikelen 4 t/m 7 van dit plan, alsmede de aanduidingen Veiligheidszone - 
windturbine, Overige zone - parkinfrastructuur, Overige zone - weg en Overige zone - woning in 
de sfeer van het windpark als bedoeld in artikel 11 samenvallen met de bestemmingen uit de 
onderliggende bestemmingsplannen dan wel beheersverordeningen, prevaleert de 
dubbelbestemming respectievelijk aanduiding als bedoeld in dit plan;  

c. voor zover dit inpassingsplan de bestemmingsplannen, beheersverordeningen en 
omgevingsvergunningen voor strijdig gebruik als bedoeld in artikel 2.12 Wabo niet wijzigt, blijven 
de regels uit genoemde bestemmingsplannen, beheersverordeningen en 
omgevingsvergunningen onverkort van toepassing. 
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Artikel 11  Algemene aanduidingsregels 

11.1  Veiligheidszone - windturbine 

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - windturbine' is tevens wiekoverslag van de 
windturbine toegestaan.  

11.2  Overige zone - parkinfrastructuur 

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - parkinfrastructuur' zijn opstelplaatsen toegestaan, met 
dien verstande dat maximaal 1 opstelplaats met een maximale oppervlakte van 2.000 m² per 
windturbine is toegestaan, alsmede waterberging, kabels en leidingen en tijdelijke voorzieningen ten 
behoeve van de aanleg van het windturbinepark.  

Ter plaatse zijn geen gebouwen toegestaan, uitgezonderd gebouwen in de vorm van inkoopstations. 
Hiervoor gelden de volgende bepalingen: 

a. binnen het gehele plangebied zijn maximaal 3 inkoopstations toegestaan; 
b. de maximale hoogte bedraagt 3,5 meter; 
c. de maximale oppervlakte per inkoopstation bedraagt 50 m². 

11.3  Overige zone - weg 

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - weg' is een onderhoudsweg toegestaan met een 
maximale breedte van 5 meter, uitgezonderd ter hoogte van kruisingen met andere wegen. Tevens 
zijn ter plaatse waterberging en kabels en leidingen toegestaan. 

11.4  Overige zone - woning in de sfeer van het windpark 

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - woning in de sfeer van het windpark' wordt de woning 
tevens aangemerkt als een woning in de sfeer van het windturbinepark. 
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Artikel 12  Overige regels 

1. Gemeenteraden en Provinciale Staten zijn na tien jaar na vaststelling van dit inpassingsplan 
bevoegd een bestemmingsplan, respectievelijk een inpassingsplan, vast te stellen voor de 
gronden waarop dit inpassingsplan betrekking heeft. 

2. In afwijking van het eerste lid kan een gemeenteraad een bestemmingsplan vaststellen of kunnen 
Provinciale Staten een inpassingsplan vaststellen onmiddellijk na vaststelling van dit 
inpassingsplan, indien daarbij wordt voorzien in de bestemmingen en aanduidingen zoals 
neergelegd in dit inpassingsplan en bijbehorende planregels.  
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 13  Overgangsrecht 

13.1  Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan aanwezig of in uitvoering is, 
dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt 
van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, 

mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee 
jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld 
in dit lid onder a met maximaal 10%; 

c. het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

 

13.2  Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
plan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 

b. het is verboden het met het plan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te veranderen of te 
laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de 
afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van 
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik 
daarna te hervatten of te laten hervatten; 

d. het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat 
plan. 
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Artikel 14  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het Inpassingsplan Windpark N33. 
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	1.1 Aanleiding en doel

	Yard Energy, Blaaswind BV (samenwerkingsverband Windpark N33) en RWE zijn voornemens om een windpark van 120 Megawatt (MW) of meer in de gemeenten Veendam, Menterwolde en Oldambt te realiseren langs de rijksweg N33. Het gaat hierbij om 35 turbines ver...
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	De effecten van het project worden getoetst aan de instandhoudingsdoelen (IHD) die gelden voor Natura 2000-gebieden die binnen de invloedssfeer van het project liggen. Deze zijn ontleend aan de (ontwerp)-aanwijzingsbesluiten (voor IHD zie bijlage 2).
	2 Windpark en plangebied
	2.1 Het geplande windpark

	Het geplande Windpark N33 bestaat uit drie deelgebieden (figuur 2.1). In het MER en in de natuurtoets (Jonkvorst et al. 2015a) zijn zes inrichtingsvarianten beoordeeld. In deze Passende Beoordeling wordt alleen het voorkeursalternatief (VKA) beoordeeld.
	In het MER is voor de inrichtingsvarianten uitgegaan van een ashoogte van minimaal 100 meter en maximaal 135 meter en een rotordiameter van minimaal 114 meter en maximaal 127 meter. Het VKA is gebaseerd op windturbines met een ashoogte tussen de 115 e...
	Tabel 2.1 Overzicht technische gegevens voorkeursalternatief van Windpark N33. Het vermogen per turbine is indicatief en niet relevant voor de ecologische effectbepaling.
	aantal rotordiameter  ashoogte  vermogen
	turbines   per turbine
	(m) (m) (MW)
	VKA Windpark N33 35 110-130 115-140 c.3
	2.2 Het plangebied

	Het plangebied voor het windpark ligt grotendeels aan de oostzijde van de N33 ten oosten en noorden van Veendam (zie figuur 1.1 en 2.1).
	Het plangebied maakt onderdeel uit van de Groninger Veenkoloniën, een relatief open agrarisch landschap met grootschalige akkerbouwgebieden. Maïs, graan, aardappels en suikerbieten zijn de meest voorkomende gewassen. Daarnaast komt verspreid in het ge...
	Het studiegebied beslaat het gehele gebied waarbinnen Windpark N33 effecten op natuur kan hebben en is ruimer dan het plangebied. Het studiegebied is minder makkelijk strak af te bakenen, maar omvat ook de Natura 2000-gebieden buiten het plangebied wa...
	3 Materiaal en methoden
	3.1 Effectbepaling en -beoordeling Nbwet 1998
	3.1.1  Toelichting op het begrip significantie


	In het kader van de Nbwet 1998 moet beoordeeld worden of de realisatie van Windpark N33, op zichzelf of in samenhang met andere plannen en projecten in de omgeving, (significant) negatieve effecten kan hebben op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. I...
	Voor de beoordeling van effecten van plannen en projecten op het desbetreffende Natura 2000-gebied, is gebruik gemaakt van de door het Steunpunt Natura 2000 opgestelde leidraad (Steunpunt Natura 2000, 2010). Hierin staat verwoord wanneer gesproken moe...
	Volgens dit criterium kan iedere tol van minder dan 1% van de totale jaarlijkse sterfte van de betrokken populatie (gemiddelde waarde) als kleine hoeveelheid worden beschouwd. Bij windpark Scheerwolde is deze 1%-mortaliteitsnorm niet gebruikt om het b...
	3.1.2 Bepaling van effecten op vogels

	Windpark N33 kan effect hebben op vogels die gedurende enige fase van hun levenscyclus in de omgeving van het plangebied verblijven (zie bijlage 3 voor een algemeen overzicht van de effecten van windturbines op vogels). Daarmee kan het windpark ook ef...
	In de effectbepaling in hoofdstuk 6 zijn de volgende zaken opgenomen:
	• De aantallen aanvaringsslachtoffers;
	• De verstorende effecten van windturbines op lokaal rustende en foeragerende vogels;
	• De mogelijke barrièrewerking van de opstelling voor passerende lokale vogels.
	De aantallen slachtoffers en de mate van verstoring en barrièrewerking zijn zo veel mogelijk (en voor zover relevant) per soort gekwantificeerd.
	Het effect van de obstakelverlichting op de windturbines op vogels is in deze studie niet nader beschouwd. Uit eerder literatuuronderzoek (Lensink & van der Valk 2013, samengevat in bijlage 5) is vast komen te staan dat luchtvaartverlichting op windt...
	Aanvaringsslachtoffers
	Voor de berekening van het aantal aanvaringsslachtoffers is gebruik gemaakt van bestaande kennis over slachtofferaantallen bij windparken in Nederland en België (Winkelman 1989, 1992, Musters et al. 1996, Baptist 2005, Schaut et al. 2008, Everaert 200...
	De berekeningen zijn gebaseerd op aannames omdat gedetailleerde en locatiespecifieke informatie over bijvoorbeeld flux en vlieggedrag van betrokken soorten niet voorhanden zijn. Deze aannames zijn altijd op zo’n manier gedaan dat in alle gevallen met ...
	Aanvaringskans
	Zwanen en ganzen worden zelden als aanvaringsslachtoffer gevonden vanwege hun kleine aanvaringskans (Hötker et al. 2006; Fijn et al. 2007; Fijn et al. 2012; Verbeek et al. 2012). Fijn et al. (2007) vonden bij twee windparken in de Wieringermeer geen ...
	Percentage in het donker
	Omdat de meeste soorten door de slechte lichtomstandigheden alleen in het donker slachtoffer worden van een aanvaring met een windturbine, moet in het toegepaste rekenmodel worden ingevuld welk deel van de dagelijkse flux in het donker plaatsvindt. Hi...
	Voor sommige soorten (bijvoorbeeld meeuwen en sterns) lopen vogels ook overdag risico op een aanvaring met een windturbine (Krijgsveld et al. 2009). Voor meeuwen is daarom in het model ingevuld dat alle passerende vogels kans hebben op een aanvaring m...
	Bepaling soortspecifieke flux
	Voor de berekening van de aantallen vogelslachtoffers is uitgegaan van gegevens over verspreiding, aantallen in het plangebied en vlieggedrag (hoofdstuk 5). Op basis van de vogeltelgegevens en expertise op basis van onderzoek nabij het plangebied (Jon...
	Uitwijking
	In de slachtofferberekeningen is rekening gehouden met de mogelijkheid voor horizontale uitwijking tussen de opstellingen in de drie deelgebieden (zie lay-out van het windpark in hoofdstuk 2). Voor zwanen en ganzen is rekening gehouden dat respectieve...
	Berekening 1%-mortaliteitsnorm
	De 1%-mortaliteitsnorm is het aantal vogels dat 1% van de natuurlijke sterfte van de te toetsen populatie representeert. Deze norm is soortspecifiek aangezien de populatiegrootte en de mortaliteit (de twee variabelen die de 1%-mortaliteitsnorm bepalen...
	1%-mortaliteitsnorm (# vogels) = (natuurlijke sterfte * grootte van de te toetsen populatie) * 0,01
	Voor de gegevens over de natuurlijke sterfte per soort is gebruik gemaakt van de website van de BTO (http://www.bto.org/about-birds/birdfacts). In de berekeningen is de natuurlijke sterfte van adulte vogels gebruikt, omdat hier meer over bekend is en ...
	Verstoring
	Verstoring van vogels vindt zowel in de aanlegfase als in de gebruiksfase van Windpark N33 plaats. De mate van verstoring is dan ook afzonderlijk voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase bepaald. In de gebruiksfase verschilt de verstoringsafstand ...
	Barrièrewerking
	Voor het bepalen van de mate waarin barrièrewerking een probleem voor vogels vormt is gebruik gemaakt van literatuur en eigen waarnemingen uit veldonderzoek (o.a. Beuker et al. 2009, Fijn et al. 2007). Op grond hiervan en informatie over de dimensies ...
	Bronmateriaal
	Een kwantificering van voornoemde effecten is deels mogelijk door middel van een analyse van reeds bestaande informatie. Voor informatie over de aanwezigheid en mogelijke vliegbewegingen van vogels in en over het plangebied is gebruik gemaakt van het ...
	Vogelgegevens Natuurloket
	Gegevens over de aanwezigheid en verspreiding van watervogels binnen en rondom het plangebied zijn opgevraagd via het Natuurloket (zie figuur 3.1). Niet van alle telgebieden in figuur 3.1 waren gegevens beschikbaar en ook het type gegevens komt niet v...
	Van gebied GR5180, dat een groot deel van het noordelijke deel van het plangebied omvat, zijn geen gegevens beschikbaar. Voor de effectbepaling in dit deel van het plangebied is gebruik gemaakt van een extrapolatie (deskundigenoordeel), op grond van g...
	Van een deel van de telgebieden zijn maandelijkse gegevens beschikbaar voor de periode juli 2007 tot en met juni 2012, maar voor een aantal telgebieden zijn alleen tellingen uit de maand januari (midwintertellingen) beschikbaar. Dit zijn de meest rece...
	4 Beschermde gebieden en afbakening onder-zoek
	4.1 Natura 2000-gebieden in de omgeving

	Het plangebied ligt zelf niet in een Natura 2000-gebied. Wel liggen er verschillende Natura 2000-gebieden in de ruime omgeving van het plangebied , namelijk Zuidlaardermeergebied, Waddenzee, Drentsche Aa-gebied, Drouwenerzand, Elperstroomgebied en Li...
	Hieronder wordt kort toegelicht of en welke relatie bestaat tussen het plangebied van Windpark N33 en deze Natura 2000-gebieden. Aangegeven wordt welke instandhoudingsdoelen een effect (verslechtering of verstoring) kunnen ondervinden van het geplande...
	Beschermde habitattypen
	Alle voornoemde Natura 2000-gebieden zijn (geheel of ten dele) aangewezen voor een aantal beschermde habitattypen (zie bijlage 2). Windpark N33 ligt op ruime afstand (meer dan 10 kilometer) van deze gebieden. Er is dus met zekerheid geen sprake van ve...
	Daarnaast is er geen sprake van relevante emissie van schadelijke stoffen naar lucht, water en of bodem of van veranderingen in grond- of oppervlaktewateren. Weliswaar wordt in de aanlegfase gebruik gemaakt van vracht- en kraanwagens die stikstof kunn...
	Effecten op beschermde habitattypen als gevolg van externe werking zijn daarom niet aan de orde. Verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats in voornoemde Natura 2000-gebieden als gevolg van de aanleg en het gebruik van Windpark N33 zi...
	Soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn
	Van de voornoemde gebieden zijn alleen de Natura 2000-gebieden Waddenzee en Drentsche Aa-gebied aangewezen voor enkele soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn. Het betreft de rivierprik, bittervoorn, grote modderkruiper, kleine modderkruiper, r...
	Windpark N33 ligt op ruime afstand (meer dan 10 kilometer) van voornoemde Natura 2000-gebieden. Vanwege deze afstand is met zekerheid geen sprake van verstoring (inclusief sterfte) van voornoemde soorten of verslechtering van de kwaliteit van de natuu...
	Broedvogels
	Van de voornoemde gebieden zijn alleen de Natura 2000-gebieden Zuidlaarder-meergebied en Waddenzee aangewezen voor een aantal broedvogelsoorten.
	Het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied is aangewezen voor drie broedvogelsoorten: roerdomp, porseleinhoen en rietzanger. Voornoemde soorten zijn in de broedtijd sterk gebonden aan de desbetreffende Natura 2000-gebieden en maken dan geen gebruik ...
	Hetzelfde geldt voor de 13 broedvogelsoorten waarvoor het Natura 2000-gebied Waddenzee is aangewezen (zie bijlage 2). Gezien de afstand van meer dan 15 kilometer van de Waddenzee tot het plangebied (dit geldt voor het deelgebied de Dollard, de Waddenz...
	Niet-broedvogels
	Van de voornoemde gebieden zijn alleen de Natura 2000-gebieden Zuidlaarder-meergebied en Waddenzee aangewezen voor een aantal niet-broedvogelsoorten.
	Het Zuidlaardermeergebied is als Natura 2000-gebied aangewezen voor de niet-broedvogelsoorten kleine zwaan, kolgans, toendrarietgans, smient en slobeend.
	De eendensoorten smient en slobeend zijn vanwege hun actieradius, respectievelijk maximaal 11 kilometer (Boudewijn et al. 2009) en 1 kilometer (van der Hut et al. 2007) en voorkeur voor overwegend grasland als voedselgebied, niet of nauwelijks in (de ...
	Kleine zwaan, kolgans en toendrarietgans zijn wel regelmatig in het plangebied aanwezig en dit betreft mogelijk ook exemplaren die het Zuidlaardermeergebied als slaapplaats gebruiken (zie hoofdstuk 5). In de aanleg- en gebruiksfase van het windpark zi...
	De Waddenzee is als Natura 2000-gebied aangewezen voor een groot aantal niet-broedvogelsoorten (zie bijlage 2). Deze soorten zijn buiten het broedseizoen sterk gebonden aan de Waddenzee of de directe omgeving daarvan. Geen van deze soorten heeft een d...
	Synthese afbakening effectbeoordeling in het kader van de Nbwet 1998
	In voorgaande alinea’s is beschreven welke soorten, waarvoor het Zuidlaardermeer-gebied en overige Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied zijn aangewezen, mogelijk een verstorend effect (inclusief sterfte) ondervinden van Windpark N33....
	Natura 2000-gebied  Instandhoudingsdoel relevant voor beoordeling
	Zuidlaardermeergebied kleine zwaan
	kolgans
	toendrarietgans
	4.2 Overige beschermde gebieden
	4.2.1 Beschermde natuurmonumenten


	Natuurmonumenten in de Waddenzee
	In de Waddenzee bevinden zich Beschermde natuurmonumenten. De Natura 2000-opgave voor de delen van de Waddenzee die eerder al waren aangewezen als Staats- of Beschermd natuurmonument, heeft mede betrekking op de doelstellingen ten aanzien van behoud...
	Met de inwerkingtreding van de wet tot het permanent maken van de Crisis- en herstelwet (pChw) op 25 april 2013 hoeven projecten of activiteiten die buiten de begrenzing van een Beschermd natuurmonument worden uitgevoerd niet langer te worden beoordee...
	Oeverlanden van het Schildmeer
	Op ruim 10 kilometer van het plangebied ligt het gebied ‘Oeverlanden van het Schildmeer’ dat in 1990 is aangewezen als Beschermd natuurmonument. Het gebied is niet aangewezen als Natura 2000-gebied. Het natuurmonument wordt gevormd door een groot gede...
	Windpark N33 ligt op ruime afstand van dit gebied (meer dan 10 kilometer). Er is dus met zekerheid geen sprake van verlies van areaal van de aanwezige habitattypen door ruimtebeslag. Daarnaast is er geen sprake van de emissie van schadelijke stoffen n...
	5 Huidig voorkomen vogels (IHD) in en nabij het plangebied
	De onderstaande teksten hebben betrekking op de selectie van vogelsoorten waarvoor Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied zijn aangewezen (zie §4.1) en die mogelijk effecten kunnen ondervinden van de aanleg en of het gebruik van Windpa...
	5.1  Niet-broedvogels

	Kleine zwaan
	Binnen het plangebied zijn in recente jaren geen noemenswaardige aantallen kleine zwanen vastgesteld (zie tabel 5.1, figuur 5.1). Incidenteel worden in de omgeving buiten het plangebied solitaire exemplaren of kleine groepjes gemeld. In de winter 2011...
	De belangrijkste foerageergebieden en slaapplaatsen van deze soort bevinden zich op ruime afstand van het plangebied, zodat sprake is van hooguit incidentele vliegbewegingen over het plangebied. Concentraties van foeragerende kleine zwanen buiten het ...
	Toendrarietgans
	De Drents-Groningse Veenkoloniën vormen een belangrijk overwinteringsgebied voor toendrarietganzen. Belangrijke foerageergebieden zijn de omgeving van het Bargerveen, de veenkoloniën rondom Stadskanaal en aangrenzend Hunzedal en gebieden in Zuid- en O...
	Waarschijnlijk worden alle akkerbouwgebieden binnen het plangebied door toendrarietganzen als foerageergebied gebruikt, maar de telgegevens zijn niet gebiedsdekkend beschikbaar. In ieder geval zijn in de afgelopen winters grotere aantallen foeragerend...
	In de winter van 2011-2012 is vastgesteld dat de rietganzen die overdag in de Drentse Veenkoloniën op akkers ten noorden van de lijn Stadskanaal-Gieten (inclusief percelen ten zuiden van Veendam) foerageren, slapen op het Zuidlaardermeer (Jonkvorst et...
	Ganzen die overdag een stuk zuidelijker in de Drents-Groningse Veenkoloniën foerageren, slapen op de vloeivelden van Nieuw-Buinen, de zandafgraving bij Gasselte, in de Veenhuizerstukken bij Stadskanaal of in de zandafgraving bij Sellingen (Jonkvorst e...
	Kolgans
	Kolganzen foerageren voornamelijk op graslanden en in beperkte mate op bouwlanden (Voslamber et al. 2004). Kolganzen foerageren in de omgeving van Veendam met name op de graslanden ten noordwesten van het plangebied (telgebied GR4442) en rond het Zuid...
	6 Bepaling van effecten
	In dit hoofdstuk wordt op basis van beschikbare kennis over voorkomen en gedrag een overzicht gegeven van de effecten op habitattypen en soorten met instandhoudingsdoelstellingen (nb-wet) als gevolg van de aanleg en het gebruik van Windpark N33. De vo...
	• Verstoring in de aanlegfase
	• Verstoring in de gebruiksfase
	• Sterfte in de gebruiksfase
	• Barrièrewerking in de gebruiksfase
	De effecten zijn zoveel mogelijk gekwantificeerd. Bij deze kwantificering moet echter in acht worden genomen dat, hoewel ze gebaseerd zijn op het meest recente onder-zoek, de nodige aannames gedaan zijn en dat ruime marges realistisch zijn rondom de g...
	6.1 Effecten in de aanlegfase
	6.1.1 Effecten op habitattypen


	Het plangebied van Windpark N33 ligt buiten de begrenzing van de diverse Natura 2000-gebieden in de ruime omgeving van het plangebied. Hierdoor heeft de ingreep in de aanlegfase geen direct effect op de aangewezen habitattypen. Daarnaast is er geen sp...
	Negatieve effecten van de ingreep op de habitattypen waarvoor de diverse Natura 2000-gebieden  zijn aangewezen, zijn in de aanlegfase met zekerheid uit te sluiten.
	6.1.2 Effecten op soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn

	De geplande ingreep vindt plaats buiten de begrenzing van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Het plangebied (en directe omgeving) vormt geen geschikt habitat voor de soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn waarvoor de in de ruime omgeving va...
	Negatieve effecten van de ingreep op soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn  waarvoor de diverse Natura 2000-gebieden zijn aangewezen, zijn in de aanlegfase met zekerheid uit te sluiten.
	6.1.3 Effecten op Broedvogels

	De geplande ingreep vindt plaats buiten de begrenzing van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Het plangebied (en directe omgeving) vormt geen geschikt habitat voor broedvogelsoorten waarvoor de in de ruime omgeving van het plangebied gelegen Natura ...
	Negatieve effecten van de ingreep op broedvogelsoorten  waarvoor de diverse Natura 2000-gebieden  zijn aangewezen, zijn in de aanlegfase met zekerheid uit te sluiten.
	6.1.4 Effecten op Niet-broedvogels

	Tijdens de aanleg van het windpark zijn verschillende effecten op vogels mogelijk. Vogelaanvaringen zijn dan nog niet mogelijk, maar verstoring als gevolg van geluid, beweging, trillingen) kan wel optreden. Er moeten ontsluitingswegen worden aangelegd...
	De verstorende invloed op rustende en foeragerende vogels die uitgaat van de hiervoor genoemde activiteiten moet minstens zo groot worden ingeschat als die van de aanwezigheid van de windturbines, maar bestrijkt een groter gebied. Daar staat tegenover...
	Vanwege de grootschaligheid van het geplande windpark zal de realisatie van Windpark N33 gefaseerd plaatsvinden. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer ieder afzonderlijk onderdeel van Windpark N33 gerealiseerd zal worden. Voor verstoorde vogels ...
	6.2 Effecten in de gebruiksfase
	6.2.1 Effecten op habitattypen


	Het plangebied van Windpark N33 ligt buiten de begrenzing van de diverse Natura 2000-gebieden in de ruime omgeving van het plangebied. Hierdoor heeft de ingreep in de gebruiksfase geen direct effect op de aangewezen habitattypen. Daarnaast is er geen ...
	Negatieve effecten van de ingreep op de habitattypen waarvoor de diverse Natura 2000-gebieden zijn aangewezen, zijn in de gebruiksfase met zekerheid uit te sluiten.
	6.2.2 Effecten op soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn

	De geplande ingreep vindt plaats buiten de begrenzing van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Het plangebied (en directe omgeving) vormt geen geschikt habitat voor de soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn waarvoor de in de ruime omgeving va...
	Negatieve effecten van de ingreep op soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn  waarvoor de diverse Natura 2000-gebieden  zijn aangewezen, zijn in de gebruiksfase met zekerheid uit te sluiten.
	6.2.3 Effecten op Broedvogels

	De geplande ingreep vindt plaats buiten de begrenzing van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Het plangebied (en directe omgeving) vormt geen geschikt habitat voor broedvogelsoorten waarvoor de in de ruime omgeving van het plangebied gelegen Natura ...
	Negatieve effecten van de ingreep op broedvogelsoorten  waarvoor de diverse Natura 2000-gebieden zijn aangewezen, zijn in de gebruiksfase met zekerheid uit te sluiten.
	6.2.4 Effecten op Niet-broedvogels

	Aanvaringsslachtoffers
	Voor soorten waarvoor het Zuidlaardermeergebied als Natura 2000-gebied is aangewezen en die tevens een relatie hebben met het plangebied, zou een toename van de sterfte als gevolg van realisatie van Windpark N33, een verstorend effect kunnen hebben op...
	Het berekende aantal aanvaringsslachtoffers voor soorten met instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied komt voor kleine zwaan en kolgans voor zowel het minimum als maximum scenario van het voorkeursalternatief uit op (rui...
	Gezien de grote hoeveelheid aannames in de berekening is het niet verantwoord om op basis van de geringe verschillen in de voorspelde aantallen slachtoffers (beide ganzensoorten en kleine zwaan) onderscheid te maken tussen de hier doorgerekende twee s...
	variant # turbines A/B   totaal aantal slachtoffers gehele windpark per variant
	toendrarietgans kolgans kleine zwaan
	VKA(min) 35 A c. 2 <1 <1
	VKA(max) 35 B c. 2 <1 <1
	Verstoring
	Zoals in H5 is weergegeven is de omgeving van het plangebied van belang als foerageergebied voor met name toendrarietgans, kolgans en kleine zwaan. Door de aanwezigheid van het beoogde Windpark N33 (en de mogelijk verstorende werking van de windturbin...
	In §9.3.2 in Jonkvorst et al. (2015a) is onderzocht hoe de afname van potentieel foerageergebied zich verhoudt tot het totaal aan potentieel beschikbaar foerageergebied in de ruime omgeving van beide Natura 2000-gebieden.
	Uit de berekeningen binnen de bandbreedte van de uitgangspunten van het VKA, blijkt dat er in de regio een ruim overschot is aan potentiele foerageercapaciteit (tabel 9.4 in Jonkvorst et al. 2015a). Door de ruime marge aan overcapaciteit heeft het gee...
	Barrièrewerking
	In algemene zin is er sprake van een effectieve barrière als vogels door een windparkopstelling hun voedsel- of rustgebied niet kunnen bereiken of dergelijke gebieden in belangrijke mate minder functioneel worden. In de geplande voorkeursvariant is di...
	7 Beoordeling van effecten
	In dit hoofdstuk wordt besproken of, in het kader van de Nbwet, door Windpark N33 significant negatieve effecten kunnen optreden op Natura 2000-gebieden. In §3.1 is het begrip significantie al nader toegelicht.
	In hoofdstuk 4 is beargumenteerd dat alleen enkele niet-broedvogelsoorten (toendra- rietgans, kolgans en kleine zwaan) uit het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied een binding hebben met het plangebied. De effecten (verstoring en verslechtering) o...
	In §7.1 t/m §7.6 worden de effecten van Windpark N33 in eerste instantie op zichzelf beoordeeld en vervolgens ook in cumulatie met de effecten van andere plannen en projecten beoordeeld.
	7.1  Beoordeling van effecten op habitattypen

	Er vinden geen werkzaamheden plaats binnen de grenzen van een Natura 2000- gebied en er is geen sprake van relevante emissie van schadelijke stoffen naar lucht, water en/of bodem of van verandering in grond- en oppervlaktewateren. Verslechtering van d...
	7.2  Beoordeling van effecten op soorten van Bijlage II van de Habitatrichtlijn

	Van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden is alleen de Natura 2000-gebieden Waddenzee en Drentsche Aa-gebied aangewezen voor enkele soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn (zie §4.1). Deze soorten zijn over het algemeen gebonden aan deze Natura ...
	7.3  Beoordeling van effecten op broedvogels

	Van de broedvogelsoorten, waarvoor het nabijgelegen Natura 2000-gebied Zuidlaar- dermeergebied is aangewezen, heeft geen van de soorten een duidelijke binding met het plangebied (zie ook §4.1). Significant verstorende effecten (inclusief sterfte) van ...
	7.4  Beoordeling van effecten op niet-broedvogels

	Van de niet-broedvogelsoorten waarvoor het nabijgelegen Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied is aangewezen, hebben alleen de kleine zwaan, toendrarietgans en kolgans een duidelijke binding met het plangebied (zie hoofdstukken 4 en 6). Significant...
	De realisatie van Windpark N33 heeft in het kader van de Nbwet 1998 in theorie dus mogelijk een effect op de populaties van kleine zwaan, toendrarietgans en kolgans die gebruik maken van slaapplaatsen in het Zuidlaardermeergebied. Voor alle drie de so...
	Aanlegfase
	In de aanlegfase is maatgevende verstoring (effect op draagkracht van het gebied) uitgesloten. In de aanlegfase zullen de verstorende effecten voor deze soorten slechts tijdelijk van aard zijn en is er in de omgeving van het Zuidlaardermeer voldoende ...
	Toelichting
	Wanneer de werkzaamheden in het winterhalfjaar uitgevoerd worden, zullen de kleine zwaan, toendrarietgans en kolgans, die beschermd zijn in het Zuidlaardermeergebied en die in het plangebied foerageren, tijdelijk en lokaal verstoord kunnen worden. De ...
	Gebruiksfase
	In §6.2.4 is voor de gebruiksfase een overzicht gepresenteerd van de verwachte aantallen aanvaringsslachtoffers van de Natura 2000-soorten die een binding hebben met het plangebied van Windpark N33. Voor kleine zwaan en kolgans is beargumenteerd dat h...
	Voor toendrarietgans wordt op jaarbasis wel enkele slachtoffers berekend (tabel 7.1). Om te beoordelen of deze berekende aantallen aanvaringsslachtoffers onder toendrarietgans van invloed kan zijn op de populaties in het Natura 2000-gebied Zuidlaarder...
	soort   slachtoffers    Zuidlaardermeer
	1%-norm populatie
	toendrarietgans c. 2 9,0 3.900
	In de gebruiksfase ligt het voorspelde aantal aanvaringsslachtoffers van de toendrarietgans onder de 1%-mortaliteitsnorm van de betrokken populatie in het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied (tabel 7.1) en mag dus gezien worden als een kleine hoe...
	Door verstoring in de gebruiksfase van het windpark kan een afname plaatsvinden van de foerageermogelijkheden voor ganzen en zwanen. Dit verstoringseffect zal echter niet leiden tot een afname van aantallen in (de ruime omgeving van) het Zuidlaarderme...
	Doordat het windpark opgedeeld is in drie afzonderlijke deelgebieden zijn er voldoende mogelijkheden voor vogels om voor het windpark uit te wijken en tussen de deelgebieden door te vliegen of het gehele windpark ten noorden of ten zuiden te passeren....
	7.5 Samenvatting beoordeling van effecten

	De realisatie van Windpark N33 heeft geen effecten op habitattypen of soorten van Bijlage II waarvoor Natura 2000-gebieden in de omgeving zijn aangewezen. Ook zijn er veel soorten broedvogels en niet-broedvogels waarvoor het optreden van effecten kan ...
	soort broed- /  effect effect significante effecten
	niet-broedvogel aanlegfase gebruiksfase  uit te sluiten?
	kleine zwaan  n-brv 0/- 0/- ja
	toendrarietgans  n-brv 0/- 0/- ja
	kolgans  n-brv 0/- 0/- ja
	7.6 Cumulatie van effecten

	Uit voorgaande blijkt dat als gevolg van het geplande Windpark N33 hooguit verwaar-loosbare effecten (in de vorm van verstoring, verslechtering is uitgesloten) zullen optreden op enkele soorten niet-broedvogels waarvoor het nabijgelegen Natura 2000-ge...
	Het is op voorhand niet uitgesloten dat de hiervoor genoemde hooguit geringe effecten van Windpark N33 in cumulatie met de effecten van andere plannen en projecten in de omgeving alsnog kunnen leiden tot het optreden van significant verstorende effect...
	In Jonkvorst & Prinsen (2015) is voor kleine zwaan beargumenteerd dat in Windpark De Drentse Monden - Oostermoer sprake is van incidentele sterfte (<1 exemplaar op jaarbasis voor het gehele windpark). De gecumuleerde sterfte in beide windparken bedraa...
	Voor kolgans ligt de gecumuleerde sterfte ruim onder de 1%-mortaliteitsnorm en is ook in cumulatie een effect op het behalen van de instandhoudingsdoelstelling van het Zuidlaardermeergebied met zekerheid uitgesloten.
	Voor de toendrarietgans ligt de berekende gecumuleerde sterfte net onder of mogelijk op de 1%-mortaliteitsnorm. De instandhoudingsdoelstelling voor toendrarietgans in Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied luidt als volgt: ‘Behoud omvang en kwalitei...
	8 Conclusies en aanbevelingen
	De realisatie van Windpark N33 heeft geen effecten op habitattypen of soorten van Bijlage II waarvoor Natura 2000-gebieden in de omgeving zijn aangewezen. Ook zijn er veel soorten broedvogels en niet-broedvogels, waarvoor Natura 2000-gebieden in de om...
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	Bijlage 1 Wettelijk kader
	1.1 Inleiding

	In deze bijlage worden de wettelijke kaders voor ecologische beoordelingen van ruimtelijke ingrepen en andere handelingen beschreven. In de natuurbeschermings-wetgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen soortenbescherming en gebiedsbescherming....
	1.2 Natuurbeschermingswet 1998

	De Natuurbeschermingswet 1998 (kortweg: Nbwet) heeft tot doel het beschermen en instandhouden van bijzondere gebieden in Nederland. De belangrijkste zijn Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten.
	Habitattoets voor Ha
	Habitattoets voor activiteiten in of nabij Natura 2000-gebieden
	In de habitattoets dient onderzocht te worden of een activiteit, gelet op de instandhou-dingsdoelstellingen, negatieve effecten voor een Natura 2000-gebied kan hebben en zo ja of deze gevolgen significant kunnen zijn. In beginsel dient dit plaats te...
	Beheerplan van Natura 2000-gebieden
	Artikel 19a lid 1: Gedeputeerde staten stellen voor een gebied een beheerplan vast waarin wordt beschreven welke instandhoudingsmaatregelen getroffen dienen te worden en op welke wijze. Tevens kan het beheerplan beschrijven welke handelingen en ontwik...
	lid 3: Tot de inhoud van een beheerplan behoren ten minste
	a. een beschrijving van de beoogde resultaten met het oog op het behoud of herstel van natuurlijke habitats en populaties van wilde dier- en plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding in het aangewezen gebied mede in samenhang met het bes...
	b. een overzicht op hoofdlijnen van de noodzakelijke maatregelen met het oog op de onder a bedoelde resultaten.
	lid 10: Voor zover er in een beheerplan projecten worden opgenomen die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied maar die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen...
	In een ‘oriëntatiefase’ of ‘passende beoordeling’ worden de effecten apart en in samenhang met die van andere plannen en projecten (‘cumulatieve effecten’) beoordeeld. In de oriëntatiefase dient de beoordeling plaats te vinden zonder de mitigerende ma...
	De toetsen kunnen de volgende uitkomsten hebben.
	- Er treden met zekerheid geen effecten op; er is geen vergunning op grond van de NBwet nodig en evenmin aanvullende maatregelen. Wel wordt aanbevolen de conclusies van dit onderzoek aan het bevoegd gezag voor te leggen.
	- Significant negatieve effecten kunnen niet worden uitgesloten. Voor activiteiten die (mogelijk) een significant hebben is een vergunning nodig, die kan worden aangevraagd op basis van een “passende beoordeling” en na het doorlopen van de ADC-toets (...
	- Er zijn (mogelijk) wel effecten, maar die zijn beperkt en zeker niet significant, bepaalt het bevoegd gezag of er vergunning nodig is. In de vergunningsvoorschriften kunnen maatregelen worden opgelegd om negatieve effecten te verminderen of te voork...
	Het verdient altijd aanbeveling de uitkomsten van de toets met het bevoegd gezag te bespreken.
	Als significante effecten niet kunnen worden uitgesloten mag een vergunning alleen worden verleend als er voldaan is aan alle drie onderstaande ADC-criteria:
	- Er zijn geen geschikte Alternatieven.
	- Er is sprake van Dwingende redenen van groot openbaar belang, waaronder redenen van sociale en economische aard.
	- Er is voorzien in exacte en tijdige Compensatie.
	Habitattoets: de toetsing van projecten en plannen volgens de Nbwet (verkort)
	Artikel 19d, lid1: Het is verboden zonder vergunning (...) projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstelling (...) de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura ...
	Artikel 19e: [Het bevoegd gezag] houdt bij het verlenen van een vergunning rekening
	a. met de gevolgen die een project of andere handeling, waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, kan hebben voor een Natura 2000-gebied;
	b. met een vastgesteld beheerplan, en
	c. vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale bijzonderheden.
	Artikel 19f, lid1: Voor projecten die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied maar die afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of plannen significante gevolgen kunnen hebben voor het desbetref...
	Artikel 19g, lid 1: Indien een passende beoordeling is voorgeschreven kan een vergunning slechts worden verleend indien [het bevoegd gezag] zich op grond van de passende beoordeling ervan heeft verzekerd dat de natuurlijke kenmerken van het gebied nie...
	lid 2: Bij ontstentenis van alternatieve oplossingen voor een project kan [het bevoegd gezag] ten aanzien van Natura 2000-gebieden waar geen prioritair type natuurlijke habitat of prioritaire soort voorkomt, een vergunning  voor het realiseren van het...
	lid 3: Ten aanzien van Natura 2000-gebieden waar een prioritair type natuurlijke habitat of een prioritaire soort voorkomt, kan [het bevoegd gezag] bij ontstentenis van alternatieve oplossingen voor een project of andere handeling een vergunning slech...
	a. op argumenten die verband houden met de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of voor het milieu wezenlijke gunstige effecten of
	b. na advies van de Commissie van de Europese Gemeenschappen om andere dwingende redenen van groot openbaar belang.
	Artikel 19h, lid 1: Indien een vergunning om dwingende redenen van groot openbaar belang wordt verleend voor projecten, waarvan niet met zekerheid vaststaat dat die de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet aantasten, verbindt [het bevo...
	N.B. Het bevoegd gezag is meestal gedeputeerde staten van plaats waar het project plaatsvindt, maar soms is dat de minister van EZ.
	Artikel 19j, lid1: Een bestuursorgaan houdt bij het nemen van een besluit tot het vaststellen van een plan dat, gelet op de instandhoudingsdoelstelling voor een Natura 2000-gebied, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in...
	a. met de gevolgen die het plan kan hebben voor het gebied, en
	b. met het voor dat gebied vastgestelde beheerplan.
	lid 2: Voor plannen, die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende gebied...
	Cumulatieve effecten
	In het onderzoek naar cumulatieve effecten, wordt het effect van het onderhavige plan of project in combinatie met andere ingrepen in beeld gebracht. Met andere woorden: in een studie naar de cumulatieve effecten dienen alle activiteiten (bestaand geb...
	Significantie
	Van significante effecten kan sprake zijn als ten gevolge van menselijk handelen het verwezenlijken van de instandhoudingsdoelen sterk wordt bemoeilijkt of onmogelijk wordt gemaakt. Dat is in ieder geval zo, als het oppervlak van een habitattype of ee...
	Externe werking
	Ook activiteiten buiten het Natura 2000-gebied kunnen vergunningplichtig zijn als die activiteiten negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor het gebied (kunnen) veroorzaken. Dit wordt de ‘externe werking’ van de bescherming genoemd.
	Bestaand gebruik
	Bestaand gebruik volgens de Nbwet is gebruik dat op 31 maart 2010 bekend is, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn bij het bevoegd gezag. Bestaand gebruik dat zeker geen significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied heeft, kan zonder vergunning...
	Beschermde natuurmonumenten
	Het is niet toegestaan (zonder vergunning) handelingen te verrichten die het natuur-schoon of de natuurwetenschappelijke waarde van beschermde natuurmonumenten aantasten. De toetsing voor beschermde natuurmonumenten is tamelijk licht. Er hoeft bijvoor...
	Artikel 19d, lid 2: Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op het realiseren van projecten of het verrichten van andere handelingen, waaronder bestaand gebruik, alsmede de wijzigingen daarvan, overeenkomstig een beheerplan.
	lid 4: Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op bestaand gebruik, behoudens indien dat gebruik een project is dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied maar dat afzonderlijk of in ...
	Dit lichte toetsingskader is ook van toepassing op de zogenaamde “oude doelen”, de doelen op het gebied van natuurschoon en natuurwetenschappelijke betekenis van (voormalige) staats- en beschermde natuurmonumenten, die zijn opgegaan in de nieuwe Natur...
	Zorgplicht
	Artikel 19l legt aan iedereen een zorgplicht voor beschermde natuurgebieden op. Deze zorg houdt in ieder geval in dat ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat een handeling nadelige gevolgen heeft, verplicht is die handeling achterwege te la...
	Programma Aanpak Stikstof
	Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Dit programma geeft met een gericht pakket van herstelmaatregelen enerzijds waarborgen voor behoud en herstel van stikstofgevoelige habitats en leefgebieden van soorten en bied...
	Bijlage 2 Essentietabellen van nabijge-legen Natura 2000-gebieden
	In deze bijlage zijn de lijsten opgenomen met alle soorten en/of habitattypen en/of lijsten met broedvogelsoorten en niet-broedvogelsoorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen. Deze zogenoemde essentietabellen zijn rechtstreeks overgenomen v...
	Per soort en habitattype is een oordeel gegeven over de landelijke staat van instandhouding. Deze beoordeling is afkomstig uit de profielen/doelendocument. Tevens is het belang van het gebied aangegeven.
	Op grond van de staat van instandhouding en het relatief belang van soorten en habitattypen zijn de belangrijkste verbeteropgaven en doelen op landelijk niveau vastgesteld. Deze landelijke doelen vormen de kaders voor de formulering van instandhouding...
	Soorten die cursief zijn weergegeven in onderstaande tabellen kennen een complimentair doel voor het betreffende Natura 2000-gebied.
	Bijlage 3 Windturbines en vogels
	Onderzoek naar effecten van windturbines op vogels heeft drie verschillende typen effecten laten zien, namelijk aanvaringen van vliegende vogels, habitatverlies of verstoring van broedende, foeragerende of rustende vogels en barrièrewerking voor vlieg...
	3.1  Aanvaringen

	Vogels kunnen met de rotors, mast of het zog achter de windturbine in aanraking komen en gewond raken of sterven. Het aantal aanvaringen is afhankelijk van het aanvaringsrisico en de intensiteit van vliegbewegingen.
	Aanvaringsrisico
	Het aanvaringsrisico is de kans op aanvaring met een turbine voor een vogel die door een windpark vliegt. Dit aspect is minder onderzocht dan het aantal slachtoffers zelf, maar over het algemeen geldt dat de locatie en de configuratie van het windpark...
	Vliegintensiteit
	Het aantal slachtoffers is sterk afhankelijk van het aantal vliegbewegingen, en kan dus per locatie sterk variëren. Dat wil zeggen dat het aantal vogels dat tegen een windturbine botst buiten een vogelrijk gebied aanzienlijk kleiner is dan het geval i...
	Aantal aanvaringen
	Het gedocumenteerde gemiddelde aantal aanvaringsslachtoffers ligt tussen 3,7 en 58 vogelslachtoffers/turbine/jaar, met een maximum van 125 (Winkelman 1989, 1992a, Still et al. 1996, Everaert et al. 2002, Thelander et al. 2003, Everaert & Stienen 2007)...
	Effecten op populatieniveau
	Er zijn tot nu toe weinig aanwijzingen dat verliezen door aanvaringen met windturbines een algemeen effect hebben op populatieniveau (Krijgsveld et al. 2009, Krijgsveld & Beuker 2009). Er zijn wel aanwijzingen voor populatie effecten bij langzaam repr...
	3.2  Verstoring

	Verstoringsreacties kunnen zich uiten in verschillende verschijningsvormen zoals een verandering in fysiologie, gedrag en locatiekeuze. Bijvoorbeeld, als gevolg van de aanwezigheid of het geluid en beweging van een draaiende windturbine, of van de ver...
	Factoren die een rol spelen bij effecten
	De afstand (de zogenaamde verstoringsafstand) en de mate waarin vogels verstoord worden verschilt per soort, seizoen, locatie en functie van het gebied voor de vogels en omvang van het windpark. Verder geldt dat in de meeste gevallen niet alle vogels ...
	Broedvogels
	Bij broedvogels zijn minder aanwijzingen voor verstoringseffecten dan bij rustende of foeragerende niet-broedvogels, maar mogelijk zijn vogels ook meer gehecht aan hun broedgebieden dan aan hun rust- of foerageergebieden, vooral als ze al legsels of n...
	Voor broedende zangvogels zijn tot nu toe geen of slechts geringe verstoringseffecten vastgesteld, waarbij de verstoringsafstanden veelal <50 m bedroegen (Sinning 1999, Walter & Brux 1999, Reichenbach et al. 2000, Bergen 2001, Kaatz 2001). Vogelsoorte...
	Foeragerende vogels buiten het broedseizoen
	Voor vogels buiten de broedperiode zijn in meer studies verstorende effecten van windturbines vastgesteld dan voor broedende vogels. 600 meter is algemeen gebruikt als de maximum verstoringsafstand van windturbines op niet broedende vogels, maar de af...
	Verder lijkt de omvang van het effect ook afhankelijk te zijn van het voedselaanbod. Bijvoorbeeld, voor brandganzen en kleine zwanen is vastgesteld dat beide soorten een grotere afstand tot de windturbines aanhouden aan het begin van de winter, wannee...
	Rustende vogels buiten het broedseizoen
	Bij het windpark in de Noordoostpolder werd voor rustende vogels op het open water van het IJsselmeer een negatief effect van de turbines op de verspreiding vastgesteld tot 150 m van de windturbines voor kuifeend, tafeleend, brilduiker en tot 300 m va...
	3.3  Barrièrewerking

	Bij nadering van een windpark passen vrijwel alle vogels hun vliegroutes aan: ofwel door het gehele park, ofwel door individuele turbines te vermijden. Door dit gedrag vermindert de kans op een aanvaring. De reacties zijn afhankelijk van het type wind...
	In Nederland zijn parken doorgaans beperkt tot tientallen turbines, waardoor barrièrewerking meestal niet optreedt (Krijgsveld et al. 2009). Niettemin, bepaalde soorten, zoals eenden, ganzen en zwanen vertonen zo’n sterk uitwijkgedrag, dat al windpark...
	Bij onderzoeken in het buitenland zijn ook voorbeelden van uitwijkgedrag door vogels vastgesteld. Zo passeerden bijvoorbeeld kraanvogels op 700-1.000 m afstand een windpark en de vliegformaties die hierdoor uiteenvielen werden na 1.500 m van het windp...
	Om barrièrewerking te minimaliseren moeten windparken zo ontworpen worden dat lange lijnopstellingen van turbines voorkomen worden of op bepaalde afstanden met openingen onderbroken worden.
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	Bijlage 4  Flux-Collision Model
	Het Flux-Collision Model voor de berekening van soortspecifieke aantallen vogelslachtoffers bij windturbines
	versie 30 september 2013
	Jonne Kleyheeg-Hartman, Karen Krijgsveld & Sjoerd Dirksen
	Met behulp van het zogenaamde Flux-Collision Model kan voor een bepaalde soort(groep) voorspeld worden hoeveel aanvaringsslachtoffers er ongeveer in een (gepland) windpark zullen vallen. Om deze berekening uit te kunnen voeren zijn gegevens nodig van ...
	Voor de berekening van het aantal aanvaringsslachtoffers via het Flux-Collision Model wordt onderstaande formule gebruikt die eerder door Troost (2008) is beschreven en die op enkele punten door Bureau Waardenburg is aangepast:
	c2 = b *  h * (1-a_macro) * h_cor * (r/r_ref) * (e/e_ref) * p_cor * p2
	Waarin:
	c2  = aantal slachtoffers in het windpark
	b  = vogelflux
	h  = fractie vogels die op turbinehoogte vliegt (tussen grond en
	tiphoogte)
	a_macro = fractie vogels die om of over het windpark heen vliegt
	h_cor  = correctie voor het verschil in de hoogteverdeling van de flux
	tussen het te beoordelen windpark en het referentiewindpark
	r  = percentage van het verticale vlak dat bedekt wordt door de
	rotor (berekend voor 1 turbine)
	r_ref  = percentage van het verticale vlak dat bedekt wordt door de
	rotor in het referentiewindpark (berekend voor 1 turbine)
	e  = gemiddeld aantal turbines dat per passage van het windpark
	gepasseerd wordt
	e_ref  = gemiddeld aantal turbines dat per passage van het     referentiewindpark gepasseerd wordt
	p_cor  = correctie van de aanvaringskans voor het verschil in het
	formaat van de rotor (en daaraan gerelateerde rotorsnelheid en breedte van de rotorbladen) tussen het referentiewindpark en het te beoordelen windpark
	p2  = aanvaringskans
	b, h en a_macro
	De factoren b, h en a_macro bepalen samen de vogelflux door het windpark. De vogelflux (b) betreft het totaal aantal vogels dat in een bepaalde tijdsperiode (jaar, maand, dag) over de locatie van het (geplande) windpark vliegt. Afhankelijk van de mani...
	h_cor
	De factor a_macro omvat geen uitwijking onder de rotoren door, want deze uitwijking is al verwerkt in de aanvaringskans omdat deze berekend is op basis van de vogelflux door het totale verticale vlak van het referentiewindpark. Wanneer echter de hoogt...
	In windparken met kleine turbines (waaronder sommige referentiewindparken) is de flux over het algemeen evenredig over het verticale vlak van het windpark verdeeld (rode vlak in figuur 1). In windparken met grotere turbines (waar bijvoorbeeld veel vli...
	Indien van toepassing wordt h_cor berekend volgens de volgende formule:
	h_cor = (f – ((fo / ho) – (fr / rd)) * ho) / f
	Waarin:
	f  =  totale flux door het verticale vlak (rode vlak in figuur 1), oftewel het
	getal dat volgt uit de formule b * h * (1 - a_macro)
	fo  =  flux door het vlak onder de rotoren
	fr  =  flux door het vlak waarin de rotoren draaien
	ho = afstand van grond tot laagste punt rotortip (m) (=ashoogte – rotorstraal)
	rd = rotordiameter (m)
	Indien de hoogteverdeling van de flux in het veld is vastgesteld kunnen deze gegevens gebruikt worden om fo en fr te bepalen. Wanneer deze gegevens niet beschikbaar zijn kan het percentage van de vogelflux door het vlak onder de rotoren evenals het pe...
	r en r_ref
	Deze twee factoren worden op dezelfde manier berekend op basis van de configuratie en afmetingen van het te beoordelen windpark (r) en het referentiewindpark (r_ref). De formule is voor beide factoren als volgt:
	r(_ref) = rotoroppervlak / (tiphoogte * gemiddelde afstand tussen turbines)
	e en e_ref
	Het aantal turbines dat een vogel tijdens een passage van het windpark gemiddeld passeert is afhankelijk van de configuratie van het windpark en de hoofdvliegrichting van de vogels door het windpark. De aanname voor e(_ref) is gekoppeld aan de manier ...
	Wanneer de configuratie van het windpark min of meer vierkant is (en vogels over het algemeen vanuit alle richtingen door het windpark vliegen) wordt e(_ref) vaak berekend als de wortel van het totaal aantal turbines.
	p_cor
	Met deze factor wordt gecorrigeerd voor het verschil in rotoroppervlak (en daaraan gerelateerde rotorsnelheid en breedte van de rotorbladen) tussen de turbines van het te beoordelen windpark en de turbines van het referentiewindpark. Bij een grotere r...
	p_cor = 0,9785 * (O / Oref)-0,26
	Waarin:
	O   = rotoroppervlak van de windturbines van het te beoordelen
	Windpark (m2)
	Oref  = rotoroppervlak van de windturbines van het referentiewindpark
	(m2)
	p2
	Deze factor betreft de aanvaringskans die voor de betreffende soort(groep) is vastgesteld in een referentiewindpark. De keuze voor een aanvaringskans is afhankelijk van de betreffende soort(groep) en de locatie, configuratie en afmetingen van het te b...
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	Bijlage 5 Effecten van luchtvaartverlichting aan windturbines op vogels en vleermuizen
	In deze bijlage wordt een samenvatting gegeven van een overzicht van de kennis over effecten van luchtvaartverlichting op vogels en vleermuizen, opgesteld door Lensink & van der Valk (2013).
	Vogels en verlichting

	Inleiding
	Vogels gebruiken verschillende natuurlijke fenomenen om zich tijdens de voorjaars- en najaarstrek te oriënteren en om te navigeren (zie voor overzicht Alerstam 1990, Berthold 1998): de sterrenhemel, het aardmagnetisch veld en zonsopkomst en zonsonderg...
	Waargenomen effecten
	Uit de eerste helft van de twintigste eeuw zijn uit Europa (ook Nederland) verschillende nachten bekend waarin grote aantallen vogels zich dood vlogen tegen vuurtorens (Verheijen 1980, 1981). De kans op dergelijke incidenten is het grootst tijdens maa...
	In de jaren negentig is aan het licht gekomen dat fel verlichte boorplatforms op de Noordzee tijdens donkere nachten grote aantallen trekvogels kunnen aantrekken en desoriënteren die vervolgens rondom het platform rondjes blijven vliegen (en door uitp...
	Uit de Verenigde Staten is een groot aantal incidenten rond hoge zendmasten (TV) bekend waarbij tijdens één nacht grote aantallen slachtoffers onder trekkende vogels vallen (overzichten in Hebert et al. 1995, Trapp 1998). Deze masten variëren in hoogt...
	De meest voorkomende soorten in de lijsten met slachtoffers behoren tot de ‘Amerikaanse zangers’ en minder tot de ‘vireo’s’ en ‘Amerikaanse lijsters’. Deze drie groepen specifiek in de nacht trekkende vogelsoorten komen in Europa niet voor. Van eenden...
	Een analyse van de nachten met grote aantallen slachtoffers (in de VS) leert dat deze samenvallen met gunstige omstandigheden voor het ondernemen van een trekvlucht in het gebied van herkomst waarbij de stroom vogels in de loop van de nacht een front ...
	Vleermuizen en verlichting

	Inleiding
	Er zijn twee typen reacties van vleermuizen op verlichting denkbaar:
	- aantrekking;
	- verstoring.
	Het is mogelijk dat lichten insecten aantrekken, die als prooidieren voor vleermuizen aantrekkelijk zijn (Limpens et al. 2007). Het is ook mogelijk dat de (knipperende) lichten ultrasone geluiden produceren, die vleermuizen aantrekken (Arnett et al. 2...
	Het is evengoed mogelijk dat vleermuizen worden afgestoten door de verlichting van windturbines, aangezien veel soorten vleermuizen geacht worden lichtschuw te zijn (Limpens et al. 1997, Kuijper et al. 2008). Ook ultrasone geluiden kunnen verstorend z...
	Waargenomen effecten
	Bij Amerikaans onderzoek is gezocht naar verschillen in aantallen vleermuisslachtoffers tussen windturbines zonder verlichting en turbines met knipperende witte, knipperende rode en continu rode verlichting. De verlichting was “aviation lighting”, dus...
	Voor verlichting op betonning ten behoeve van de veiligheid van de scheepvaart geldt hetzelfde als voor verlichting ten behoeve van het vliegverkeer: deze zou kunnen aantrekken of afstoten. Hierbij geldt wel steeds dat scheepvaartverlichting zich juis...
	Overige verlichting
	Winkelman et al. (2008) wijzen nog op de mogelijke effecten van verlichting van windturbines, anders dan navigatieverlichting, zoals verlichting op gebouwen of langs onderhoudswegen. Deze verlichting zou geminimaliseerd moeten worden, om effecten op v...
	Conclusies ten aanzien luchtvaartverlichting op windturbines

	De luchtvaartverlichting wordt op windturbines meestal bovenop de as (topverlichting, deze is naar beneden toe afgeschermd) geplaatst, en aan de mast (mastverlichting).
	De sterkte van de verlichting op de masten is vele malen zwakker dan die van een vuurtoren of een platform op zee (cf. Poot et al. 2008). Een risico zoals voorheen voor vuurtorens of platforms gold, is derhalve niet aan de orde. De masten zullen door ...
	De verlichting op windturbines wordt aangebracht op een hoogte waarop ook uit de Verenigde Staten geen gevallen van massale incidenten met vogelslachtoffers bekend zijn. De kans op desoriëntatie van trekkende vogels door de verlichting aan de turbine,...
	Uit de beschikbare onderzoeken en kennis komt naar voren dat luchtvaartverlichting op windturbines niet leidt tot extra risico’s voor vleermuizen.
	De conclusies is dat de aanwezigheid van verlichting op moderne windturbines geen negatieve effecten op vogels en vleermuizen teweeg brengt.
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	Bijlage 6  Effectbepaling en -beoordeling      stikstofdepositie Windpark N33
	Effecten van additionele stikstofdepositie in de aanlegfase van Windpark N33 op Natura 2000-gebieden
	Aanleiding
	Yard Energy, Blaaswind BV (samenwerkingsverband Windpark N33) en RWE zijn voornemens om langs de rijksweg N33 in de gemeenten Veendam, Menterwolde en Oldambt een windpark van 120 Megawatt (MW) of meer te realiseren. De bouw van dit park zal gepaard ga...
	De drie initiatiefnemers hebben bij monde van Pondera Consult bv aan Bureau Waardenburg bv verzocht de omvang van de additionele depositie als gevolg van de bouw van Windpark N33 in beeld te brengen en na te gaan of deze additie effecten kan hebben op...
	Beschermde Natuur
	Windpark N33 wordt gebouwd ten oosten van de Hondsrug in de Groningse veenkoloniën (figuur 1). Het windpark zelf ligt niet in een Natura 2000-gebied. Op de Hondsrug ligt het Natura 2000-gebied Drouwenerzand (12 km). Op het Drents Plateau, aan de ander...
	De aanvoer van het benodigde materiaal voor het windpark geschiedt over de weg. De emissie en depositie die het gevolg is van transport over wegen, in combinatie met activiteiten op de locaties van de turbines (aanleg opstelplaats, aanleg fundering, o...
	Het Drouwenerzand is aangewezen voor vijf habitattypen (tabel 1). Deze typen zijn kenmerkend voor het voormalige heidelandschap op droge, voedselarme en zure zandgronden.
	De Drentse Aa is aangewezen voor een groot aantal habitattypen (tabel 2). Deze typen zijn kenmerkend voor een laaglandriviertje dat zich door een voormalig heidelandschap slingert. Van de vijf aangewezen habitatsoorten leven de vissen in de rivier en ...
	Het Lieftingsbroek is aangewezen voor vier habitattypen (tabel 3), welke kenmerkend zijn voor een beekdal.
	Het Zuidlaardermeergebied is uitsluitend aangewezen voor broedvogels en niet-broedvogels. Het leefgebieden van de broedvogels (moeras) is gevoelig voor additionele depositie van stikstof (kdw ordegrootte 1.700 mol N/ha/jr). Het leefgebied van de niet-...
	Van het Natura 2000-gebied Waddenzee ligt het deelgebied Dollard nog het meest nabij het plangebied (>15 km). In dit deelgebied komen verschillende typen kwelder voor met aangrenzend slikvlakten alsook een aantal broedvogels en niet-broedvogels die hi...
	De Elsperstroom wordt op basis van de grote afstand tot het plangebied (23 km) verder buiten beschouwing gelaten.
	Programma Aanpak Stikstof
	Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Dit programma geeft met een gericht pakket van herstelmaatregelen enerzijds waarborgen voor behoud en herstel van stikstofgevoelige habitats en leefgebieden van soorten en bied...
	Achtergronddepositie
	De huidige achtergronddepositie in de veenkoloniën ligt in het buitengebied rond 1.250 mol N/ha/jr, rond bewoningskernen ligt deze tussen 1.500 en 2.000 mol N/ha/jr en in de kernen ligt de additie juist boven 2.000 mol N/ha/jr (bron: geodata.rivm.nl/ ...
	Additionele depositie
	De omvang van de additionele depositie als gevolg van alle activiteiten die moeten leiden tot een functionerend windpark, is berekend aan de hand van de opgave van de initiatiefnemers van alle werkzaamheden. Samengevat komt dit neer op:
	• maken funderingen;
	• maken kraan-opstel-plaatsen
	• oprichten turbines;
	• aanleg kabels;
	Steeds is daarbij transport van materiaal en onderdelen inbegrepen.
	Alle werkzaamheden die samenhangen met bouw en oprichting zullen een periode van twee jaar in beslag nemen. Het gaat dus nadrukkelijk om een tijdelijke additionele depositie, die twee jaar duurt.
	De omvang van de tijdelijke additionele depositie is berekend met Aerius; de rekentool die in de  PAS verplicht wordt gebruikt. In deze programmatuur worden alle bronnen van emissie voorzien van de benodigde parameterwaarden. De berekening resulteert ...
	In de berekeningen zijn transporten buiten het plangebied meegenomen tot het eerste grote knooppunt van wegen (bijvoorbeeld Ring Groningen). Daarnaast is het gebruik van aanvoerroutes gebaseerd op een schatting van de meest waarschijnlijke herkomst va...
	Buiten de directe omgeving van het plangebied bedraagt de additionele depositie van stikstof minder dan 0,05 mol N/ha/jr (figuur 3). Dit is een hoeveelheid waarvan geen effecten worden verwacht. Habitattypen in de Drentse Aa, het Drouwenerzand, het Li...
	De leefgebieden van broedvogels en niet-broedvogels in het Zuidlaardermeergebied en de Waddenzee (Dollard) ontvangen tijdelijk minder dan 0,05 mol N/ha/jr additionele depositie. Hiervan zijn geen effecten te verwachten en zijn significante effecten me...
	De Drentse Aa is aangewezen voor vijf habitatsoorten waarvan de vissen in voedselrijk water leven. Voor alle vijf de soorten geldt dat de additionele depositie als gevolg van bouw en oprichting van de windturbines verwaarloosbaar klein is en niet leid...
	Conclusie
	Met behulp van Aerius is een tijdelijke additionele depositie als gevolg van bouw en oprichting van de windturbines van Windpark N33 berekend met een maximale omvang van minder dan 0,05 mol N/ha/jr op beschermde habitattypen in verschillende gebieden ...
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