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mi I ieuelfectrapportage wi nd pa rk Oostermoer en sa men hang met
windpark De Drentse Monden

Geachte provi nciale statenleden,

De vereniging windpark Oostermoer heeft het voornemen om windpark
Oostermoer in de gemeente Aa en Hunze te realiseren kenbaar gemaakt
Gezien de samenhang met het initiatief windpark De Drentse Monden
in de aangrenzende gemeente Borger - Odoorn is ervoor gekozen om
voor beide initiatieven één milieueffectrapportage te maken.
De conceptnotitie reikwijdte die nu voorligt is: "windpark Oostermoer en

samenhang met wlndpark De Drentse Monden".
(De conceptnotitie voor het w¡ndpark De Drentse Monden heeft reeds
ter inzage gelegen van 24 juni 2011 tot en met 4 augustus 2011)

Op grond van artikel 9b, eerste lid, onder a, van de Elektriciteitswet 1998 en
artikel 3.35, eerst lid, aanhef en onderdeel c, van de Wet ruimtelijke ordening is
voor dìt project de rijkscoördinatieregeling van toepassing,

In dat kader wordt een inpassingsplan voorbereid en worden de procedures voor
de benodigde vergunn¡ngen gecoördineerd door de minister van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Ten behoeve van het inpassingsplan en de
Omgevingsvergunning wordt één (gezamenlijke) m.e.r.-procedure doorlopen.
Bevoegde gezagen in deze procedure ziJn dan ook:
- voor het inpassingsplan: de ministers van Economische Zaken, Landbouw en

Innovatie en van Infrastructuur en Milieu (l&M);
- voor de omgevingsvergunning: de colleges van burgemeester en wethouders

van de gemeenten Aa en Hunze en Borger - Odoorn

Overeenkomstig de artikelen 7.8 en 7.27, tweede lid, van de Wet milieubeheer
(Wm) raadpleeg ik u hierbij graag, mede namens de overige bevoegde gezagen,

over de reikwijdte en het detailniveau van de informatie die in het gecombineerde
milieueffectrapport moet worden opgenomen. Daartoe zend ik u hierÞij een

concept notitie reikwijdte en detai l (kortheidshalve aa ngeduid als'startnotitie')
met het veaoek daarop uw reactie te geven.

Ik ver¿oek u uw schriftelijke reactie uiterlijk op 1 maart 2012te doen toekomen
aan ing. A.M. Bruin (projectleider) op bovenstaand adres'

PROV. BESTUUR VAN DRENTHE
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Ik wijs u er voorts graag op dat, overeenkomstig de artikelen 7.9, eerste lid, en
7.27, derde lid, Wm, afgelopen week onder andere in "Dagblad van het Noorden,
de "Schakel", de "Week in Week uit" en de "Staatscourant" kennis is gegeven van
het voornemen een m.e.r.-plichtig plan voor te bereiden. Zoals ook in de
kennisgeving staat vermeld, wordt de startnotitie ter inzage gelegd, en wordt
eenieder in de gelegenheid gesteld daarop uiterlijk op 1 maart 2Ot2 zijn
zienswijze te geven.
Deze kennisgeving treft u, ter informatie, aan als bijlage bij deze brief. In de
kennisgeving vindt u ook informatie over de inloopavonden die gedurende
de inspraakperiode worden georganiseerd.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met ing. A.M. Bruin,
e-mail a,m.bruin@mineleni.nl of telefoonnummer 070 379 72 26.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:

drs. R.W.A. Roosdorp
plv. directeur Energie en Duur¿aamheid

Dlrectoraat-g€n€raal voor
Energle, Telecom en
Mededlnglng
Direct¡e Energie en
Duurz aamheld

Ons kenmerk
EIM/ED / LZ0O72L6
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Kennisgeving

Achteryrond
ln de ¿omer En ¿ou ¡s de proced ure gctart voor æn mil¡eueffsu¡pporäge (m-e r ) voor
herwindparkDcDrcnt*Àlondcn.BclegcninrlIgemccntcEo¡ger-Odoom D¿¿m¿¿stiçook
in de a¿ngrenzende gemeente Aa en Hunze een ¡nid¿riefonbG¡n voor de realisåt¡e v¿n een

windparl, genaamd windprrk Oorrerrnoer

De plan8ebieden voor windp¡rk De Drenr* Irlonden €n windpark oos!emoêr l¡ggen gezicn

wnzuidn¡arnoordinelkarnwrlengde DegebiedeninherDrenueveenkolonialcgcbicd
liggeningeklemdrussendeprovinciegrens(metCroningen)enrleHondsrug Voorbeidc
windparken wordt één lrl ilieueflectrrpport (MEt) opgesreld m¿rin beide ¡ni(i¡r¡even in hun
onderlinge srmenhrng worrlen ondezochr

Rijksoverheid

Borgtr-Odoorn

nict op voorhrnd uit tc slui(en riln rl¿n al ecn zogcnaamde pasrcndc bcoordeling mocten
sorden uirgeroerd die d¿n deel al u¡rmaken En het MER

Voor bci¡lc windpãrkcn wor¡lt écn Mil¡cucffcctr¿ppon (MElì) opg6tcld w¡¿nn bcidc initi¿tlcvcn
in hun onderlinge smenhang worden ondezocht

Voomemen en itaf, notit¡e
Me( deze kennisgeving informeren de beoegde geagsorganen u over her voornemen þr een
nrcr-plithtigproject lnJcgepublircerdcsrartnor¡tiesra¿raangegwenopwclkewijzehcr
milieuondezoekwordt uirgevoerd lt de¿e nodci€ komen devolgende ondewerpen aan bod:
¡nleidinB en ¡(h(ergrond; doelsrelling en uitB¿ngspunren, worg€nomen ecrivire¡r en ¿lter
naric'en, mogelijke effecren en maanegelen en prmedures en besluiwoming
levens çordr de samenhang tu:sen beide windparken beschl*en

Waa¡ kun: u de s¡artnotlt¡e inrlen?
De st¿r(notitie kunr u met inB¿ng v¡n zo ¡¿nu¡ri ror en met r ru¿rt ¿or: rijdens reguliere
op€ninEsüiden inzien op de volgende locaties:
-Cemecnæ 

^À 

en Hunze, Spiokersteeg I te Cie¡en;
' Cemecnrc Sorgcr-Odoorn, lloo[dttrâåL5o re Fxloo,
- Minirrerie qn EL&|, lnfo.m¿riecentrum, Bezuidenho06s.eg lo !e Den H¿¿g

De stàrrnotirie is ookop inrerner berchikbaari Htr bufe¿u-energieprojecren,nl

lnfomatiebijeenkomsr
De minisrers v¿n EL&l en lenM ory¿n¡rÉn in smcnwerking met de ¡niriàtiehemerr n{æ inlooÈ
avonden op 6en 7 febru¡ri 2or: Ubenr€n hanewlkom omop (eenvan)dezerrcnden
vragen te srellen en bij de divem smnds inform¡r¡e re kr¡jgen over her projecr en de procedure
Er ¡s geen plcn¡irdecì ntet pr$nrarirs of roclichringcn
U kunt vrij ln- en uidopen en op ieder momenr tossn t9 oo uur en 2t oo uur de diverse
medewerkcn wn de oErheid en de iniriaricfneme6 5preken, Deze inlooparonden worden
gehouden op:

. 6 februari ¿orz: loc¿tic Couden Leeuw Brink Oosuijdc 4 rc Zuidlaren;
- 7 februari ror:: locatie Hol En S¡l*n, Veldreg 22.24 te \ooirged¿chr

Hoe kunru uwzienswlj2e kenbear màken?
ledereen kan mondeling of s< hriftel il k reageren op de s!¡rtnoriUe Tot en me( ¡ maa rr zot:
kunc u getirhr arngeron Mt naà¡ uw mcntne moet mrdcn ondeno(ht in her MÉR cn op wclk
det¿ilnive¿u da¡ moec gebeuren om blj re dragen arn een goede besluiwoming,
Z¡cnsrvij¿en die allæn æn bercar regen dc beoogde windparken Oostermocr en De Drensc
Monden kenb¿er oaken, \unnen in de¡e f¡çe nog nier worden berohken bij de beluiaorming.
aangeziendebesluiworminginænlarersradiumplaawindt tndezefasevanhetproceswordr
namelijk alleen gekeken naàr de milleueffe(ten wn her beoogde p¡rk cn de ¡lrer n¿rieren
Uw schriftelilke zienswijze kunr u sruren aan;

Eureaü EneBl€proiecren
lnspraakpunt windpark Oosrermoer en w¡ndpark De Drenrse Monden
Postbus:r3
¡¿go AE YoorschoGn

Mondeling kunt ü uwz¡ensrviize inbrêngen door e b€llen mer Bure¡u Ënergieprole(tên.
relefoonoTo 3798919 ziensvilændieindeperiodev¿n¡4iun¡totenmer4òugustuszotì
ten ¡anzien wn de st¿rrnor¡tie windpàrk De Dren6e Monden ziin ingediend, hoæn nier
opnieuw te wrden ingediend

W¿tgebeuder met uw rerc¡ie?
De startnot¡rie \rordt ookvoorgelegd ran de berrokken overheden (gemænren, pro!incies, e d )
en ¿¡n direæ ¿Jviseur, waaronder de Commissie rcor de milieueffectilpporuge
Aìl€ zienswiiæn, w¡¡ronder de:ienvijæn rlie in de periode ran nn 24 iuni (or €n mer

4 ¿ugus(us ¿0r r zijn onwangen, worden door de betrokken overheden mcegenomen bij
hct opsrelltn vrn de deliniticw 'notitie reilwijdrc cn dcr¿il windp¿rk Dc Dren6c Monden
enwindp¡rkoostermoer'D¿arinu'ord(definitiefnsqelegdwêlkeinfom¿deinh€rMER
opgenomen dienr reworden ln deze f¿seEn her projctrcrdtrlus nog gæn beslrssing
genomenovcrheroptcsrellaninpasringsplan Dcsr¡rrnolticvoorhcrMERisccnccßresbp
om te komen tot een goede onderbouwing wn de nog te nemen besl0i(en

Alt het MER is afgerond, ttordt mede op baris daaNàn de loa¡iekeu¿e voorbereid en æn
on m'erp tnpassingsplan o pgateld Dir onBerp-in p¿5r¡ngspla n word r a men mer hel M ER en

deorerigebenodigdeonûcrpbesluÍtenterinzagegelegrl Hieropkaneeniederzlinzícnsiiæ
gffin Her momenrwa¡rop de terinägelegeing pla¿6'indt, wordr E z¡iner rijd ¡angekondigd
in onder antlerc luk¿le huis-¿an-huilbl¿den en op rw bureau+nergieUrojecten nl

NaderÊ ¡nformarie
Voor mær informatie kunt u contect opnemen met heI gureeu Energíeprojecten,

telefbon o7o- 379 89 79, rw bure¡u-ener3iepro¡(te¡ nl

lnspraakvoornemen windpark Oostermoer in samenhang met windperk De Drentse Monden

Met ingang van zo januerl tot en met r maart zo rz ligt de 'conceptnotitie reikwiidte en detail' (hlerna aangeduid als 'stârtnot¡tie') rer inzage voor de m¡lieueffect-
rapportage voor wlndpark Oostermoer i n sa menhang met windpa rk De Dren(se Monden. Deze stertnoti¡ie gaâr ln op windpark Oosae¡moer en de samenhang
tussen windpa rk Oostermoer en windpârk De Drentse Monden. ledereen kan naar aanleidi ng van deze startnotítie een zlensrviize inbrengen,

i : wôdf:rlDtû,.rrr.¡1âñl.n

voor windpark De Drene Mondcn heeft de .onceptnoritie teikwiidle en de€tl v¿n ¡4 juni tor
en met 4 augustus ¡or r ter inage gelegen zientriizen d¡e in deze periode ten ¡anzten un
dc st¡nnotitia w¡ndp¡rk De Drcnrsc l\londcn ziin ingcdtcnd, hocvcn nic( oFnicuw (c wordcn
ingediend Dereñordendoo¡debevokkenoverhedenm€egenomenlnherveruolgproces

Windperk 0e DrenE Monden is een inirialÍefv¡n Sri(hring Duu@me Energieprodu(de
Exloèrmond en R¿edthuys \y¡ndeDergie I V. voor de ontwikkeling van æn windpark mer
ccn omvàng mn ongNccr 3oo ' 45o MW Windpàrk OosÞrmocr is ecn ln itìaricfvln æn grocp
¡gnriers en Srcndeigen¿ren, in s¿menwerking mer Wind!nie Developmen¡. Her g¿¿( hierbii
om ungeveer rzo - r5o M\V

Milleueffectrãpportege en beslultvornring
OpdebesluiNormingoverdirprojectisderijksrøirdinrricregelingnnroep¡ssing Dirhoudr
onder meer ¡n dar de locatie van de wi ndparken word( vastgelegd in æn (riiks)inpassingspl¡n,
tlat wordt wsrg"rrcld rloor dc mtnistcrs van [(onomische Z¿kcn, L¡ndbouw cn lnnoEtie ([L&l)
ên En lnfrasûucruuren Milieu (lenM) Her inpase¡ngspl¡n wordtvoorbereid in één gecoöl
dineerde procedu.e samen mer een groot ¿¡nbl andere b€sluiren die loor her proiftt nodig
ziin(vcrgunningcncnonthemngên) DcminisrêrvànFt&lcodrdinrerrdeproccdurc

1êr voorbcreiding van de keuzc qn tie locaric, dc inri(hûng cn dc milicucl'l¡cten En hct
windpark.moereenmilieueffecù¿pporriMER)wordenopgesreld Daarbiiwrden(mogetiike)
milieuellecren, bijvoorbeeld op landschap, naruur, bodem, warer, slagschrduwen geluid, in
bæld gebracht, zodat deze effecten een volw¿ardige rol !unnen spelen bii de besluiwmÍng
Het MER wordt een Secombinærd proiectsMERlpl¿n'MER waåryoor de uitgebreide prccedure

wordrgcvolgtl DitgecombinRrdcMERdicnrrcrondcrbouwingwnhctnogopresrcllcn
inpassingsplan en de te nemen besluiren, ln het k¿derqn de N¿ruurbescheminçwer r998

rcr¿rænvoono€6uirgwærd AlsdaaruirblilL(d¡(signifi(¿nteeffecGnopN¡tuE20oo-g€bieden
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Figuur 1.1 De plangebieden voor de windparken De Drentse Monden on Oostorrnoer
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Legenda:

Plang€bled Windpa* Oosteínoer
Plangebied Windpark De Dr€ntse Monden

Windpark De Drentse Monden

Wlndpark Ðe Drentse Monden is een initialief voor de ontwikkeling van een windpark met een
geTnstalleerd vermogen van ongeveer 300 tot 450 MW. Achter de ontwlkkeling van het
windpark staan twe€ initiatiefnemers, namelijk een gK¡ep agra¡ische ondernemers/
grondeiçnaren, verenigd in Duuzame Energ¡eproductie Exloêrmond BV en Raedthuys
Windenergle BV,

Aanleiding om dit windpark ln het veenkolonlale gebied nabiJ Eerste en Tweede Exloërmond,

Nieuw-Buinen en Drouwenermond te gaan ontwikkelen, is voor de ¡nit¡atiefnemers ln de eerste
plaats de exploitatie van het windpark, Daamaasl willen de initiatiefnemers bijdragen aan het
versterken van de regionale economie en de doelstelling om het aandeel duuzame energie te

lr
tl

Concept Notitie Reikwildte en Detail - Windpark Oostermoer | 711020
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verhogen. Het initiatief is op 29 december 2009 (zuidelijk deel) en 19 mei 2010 (aangevuld met

noordel¡jk deel) aangemeld in het kader van de rijkscoördinatieregel¡ng (RCR) Op I juli 2010

heeft de Minister van Economische Zaken, Landbouw en lnnovatie (EL&l) per brief bevestigd

dat de RCR van toepassing is. Dat betekent dat het ruimtelijk besluit over het project genomen

wordt in een (rijks)inpassingsplan en de verlening van de voor het windpark benodigde
vergunningen door het Rijk wordt gecoörd¡neerd (zie hiema en paragraaf 5.1).

Windpark Oostermoer

Oostermoer is een lnitiatief van een groep agrariërs en grondeigenaren, in samenwerking met
Winduníe Development. Het gaat hierbij, afhankelijk van het type windturbine en de mogelijke
opstellingen, om ongeveer '120 tot 150 MW geïnstalleerd vermogen.

Het initiatief is ontstaan vanuit de wens van een aantal agrarische ondernemers om
gezamenlijk een windpark te ontwikkelen en te explo¡teren, in een door de provincie Drenthe in
de Omgevingsvisie (juni 2010) aangewezen zoeklocatie voor windenergie. De betrokken
agrarische ondernemers en andere grondeigenaren hebben zich verenigd om de ontwikkeling
van dit windpark op te pakken en hebben daarbij samenwerking gezocht met Windunie
Development BV als medeontwikkelaar. Het windpark Oostermoer bestaat uit twee
deelgebieden met elk hun eigen projectorgan¡satie. De twee geb¡eden worden gescheiden door
de N33, waarbij het gebied Greveling aan de noordkant ligt en het gebied Boerveen aan de

zuidkant. Tezamen wordt dit aangeduid met de naam Windpark Oostermoer. Het initiatief is op

12 oktober 201 1 aangemeld in het kader van de rilkscoördinatleregeling Op 7 november 201 I
heeft de Minister van EL&l per brief bevestigd dat de RCR van toepassing is.

Samenhang

De windparken De Drentse Monden en Oostermoer worden gescheiden door de N378
(Stadskanaal-Gasselte) en het daarlangs gelegen bosgebied. Beide parken liggen in elkaars
verlengde en vanuit ruimtelijk perspectief is er sprake van een samenhangend gebied. Vanuit
diverse plekken in de omgeving zal zicht bestaan op zowel het park De Drentse Monden als op

het park Oostermoer. Ook voor andere milieuaspecten zoals ecologie zal ¡n meer of mindere
mate sprake zijn van samenhangende en cumulatieve effecten (zie nader hoofdstuk 4). Door

deze samenhang van be¡de projecten is het opstellen van een gezamenlijke

milieueffectrapportage nodig tene¡nde de milieueffecten ook in gezamenlijkheid te
beschouwen.

Overigs intt¡at¡even in de orngeving

ln de omgeving is ten oosten van windpark Oostermoer eveneens een initiatief voor een
grootschalig windpark in ontwikkeling, nabij Veendam en Menterwolde langs de rijksweg N33.
De dichtstbijzijnde windturbine van dit initiatief zal zich naar veruvachting op circa vi,lf kilometer
afstand van windpark Oostermoer bevinden, waarna het park zich in noordoostelijke richting

uitstrekt.

Bij het beoordelen van de effecten van de verschillende altematieven en varianten in het MER

voor Oostermoer en De Drentse Monden zal ook de cumulatie van milieueffecten met windpark
N33 in beeld worden gebracht.

Eén ruimtelijke afweging

Gelet op het voorgaande zijn de betrokken bevoegde gezagen (EL&l en lenM)van mening dat

het wenselijk is om ten behoeve van de besluitvorming een ruimtelijke añrveging te kunnen

Concept Notitie Rerkwijclte e¡r Detail - Windpark Oosternroer | / l'1020

Definit¡el I ll lanuar¡ 2012
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maken, waarb| windpark Oostermoer en windpark De Drentse Monden in onderlinge
samenhang kunnen worden bezien. Daarom is besloten voor deze beide projecten gezamenlijk

één milieueffectrapport op te stellen. ln dat milieueffectrapport kunnen de gecombineerde

effecten van beide projecten in beeld worden gebracht en alternatieven onderzocht die met de
genoemde samenhang rekening houden (zie hoofdstuk 3). Mede op bas¡s van dat MER kan

dan vervolgens een integrale ruimtelijke afweging worden gemaakt met betrekking tot de

inpassing van beide projecten.

Overigens is in deze fase nog niet besloten of deze integrale ruimtelijke afweging ook zal

worden vertaald in één inpassingsplan voor beide projecten, of dat twee afzonderlijke
inpassingsplannen worden gehanteerd. Beide opties zijn mogelijk, mits de samenhang tussen

beide projecten voldoende tot zijn recht komt.

Het op te stellen MER dient, naasl de onderbouwing van de ruimtelijke afweging, overigens
ook ter onderbouwing van de omgevingsvergunningen (voormalige bouw- en

m¡lieuvergunningen) voor beide parken (zie volgende paragraaf).

1,3 De m.e.r-procedure

Voor de realisatie van de windparken is een aantal vergunningen vereist, zoals

omgevingsvergunningen. Ook moeten de windparken ruimtelijk mogelijk gemaakt worden in

het kader van de Wet ruimtelijke ordening door het vaststellen van een (rijks)inpassingsplan.

Ter onderbouw¡ng van het inpassingsplan en de omgevingsvergunning wordt een milieu-
effectrapportage (m.e,r.) doorlopen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar plan-m.e.r. en

proj€ctm.e.r.

Kader 1.1 Het milicr¡cffoctrapport

Het milieueffectrapport (MER) is het eindresultaat van de m.e.r.-procedure ln het MER worden de

milieueffecten van een plan of projecl beschreven. Op grond van de Wet mllieubeheer is vereist dat

voor bepaalde act¡vite¡ten een MER t¡nrdt opgest€ld. Dit h€eft tot do€l om de milieuetfecten van een
actlviteit een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over e€n plan of projec{ (bijvoorbeeld

in het kader van de vergunning of het bestemmingsplan). ln de Wet milieubeheer is voorgeschreven

hoe de procedure voor de m e.r. dient te verlopen.

Het MER geeft inzlcht in de effecten op het milleu en in dit geval zal het voornamelijk gaan over de

effêcten op landschap, natuur (met name vogels), energieopbrengst, geluid en slagschaduw ln het
MER wordt tevens aangegeven hoe eventueel optredende effecten verminderd of teniet gedaan

kunnen r,vorden door zogenaamde mitigerende maatregelen te benoemen.

Plan-m.e.r.

De procedure van de plan-m.e.r. wordt doorlopen ter onderbouwing van het ruimtelijk plan

waarin de locatie wordt aangewezen voor de activiteit in kwestie, in dit geval twee windparken
met de bijbehorende infrastructuur en netaansluiting. Het ruimtelijk plan is in dit geval een
inpassingsplan van het rijk, als bedoeld in artikel 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening (zie

nader paragraaf 5.1). Het inpassingsplan zal worden vastgesteld door de Ministers van

Economische Zaken, Landbouw en lnnovatie (EL&l) en van lnfrastructuur en Milieu (lenM).

Project-m. e. r,

De procedure van de project-m.e.r. wordt doorlopen ter onderbouwing van een of meer
vergunningen die de realisatie van een activiteit, in dit geval de twee windparken met

toebehoren, mogelijk maken. Het gaat daarbij in dit geval om twee of meer

Concepl Notitie Reikviiidte en Det:ri¡ ' Winripark a)oslernìúer I l l lt)2()
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omgevingsvergunningen, Bevoegd gezag voor d¡e vergunningen zijn de colleges van

burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn (voor De Drentse Monden) en

van de gemeente Aa en Hunze (voor Oostermoer). Er is sprake van een 'm.e.r.-

beoordelingsplicht', wat inhoudt dat er alleen een project-MER gemaakt hoeft te worden als het

bevoegd gezag dat nodig acht. De initiatiefnemers hebben er echter voor gekozen om de

beoordeling door het bevoegd gezag niet af te wachten, maar direct de procedure van een

m.e.r. te starten.

Oe procedure

De procedure van een milieueffectrapportage (m.e.r.) vereist dat, voordat een

milieueffectrapport (MER) wordl opgesteld, partijen worden geraadpleegd over de aanpak van

het m.e.r.-ondezoek (de reikwijdte en hel detailniveau). Het is gebruikelijk hiertoe een

document (concept notitie reikwijdte en deta¡|, ook wel 'startnotitie' genoemd) ter inzage te

leggen, zodat eenieder daarop zijn zienswijze kan geven, Ook worden betrokken overheden
geraadpleegd en wordt advies gevraagd aan de Commissie voor de m.e.r. (zie de nadere

toelichting op de m.e.r.-procedure in paragraaf 5.2). Het resultaat van die raadpleging wordt

vervolgens neergelegd in een (definitieve) notitie reikwijdte en detail (hierna ook wel 'notitie

R&D'genoemd), waarin wordt aangegeven hoe met de ontvangen reaclies rekening wordt
gehouden. Zo is voor iedereen duideliJk wat de uitgangspunten zijn voor het MER. Op basis

van de notitie R&D wordt vervolgens het MER opgesteld.

Op grond van een wettelijke verplichting wordt in dit geval de plan- en project-m.e.r.-procedure

gehjktijdig doorlopen en wordt één MER opgesteld dat beide doelen dient Bovendien is het,

zoals gezegd, de intentie de m.e.r.-procedure voor de twee windparken De Drentse Monden en

Oostermoer te integreren. ln de volgende paragraaf wordt toegelicht hoe.

'1 .4 De m.e.r-procedure windparken De Drentse Monden en Oostermoer

Zoals in hierboven aangegeven, is de m.e.r.-procedure voor wìndpark De Drentse Monden al

eerder gestart, namelijk met de terinzagelegging van een startnotitie (van24 jun¡ tot 4 augustus
201 1). ln die startnotitie is nog geen melding gemaakt van het project windpark Oostermoer en

van het voornemen om voor beide projecten gezamenlijk één MER te maken, aangez¡en

hiervan op dat moment nog geen sprake was. lnmiddels heeft het initiatief voor windpark
Oostermoer zich zodanig ontwikkeld dat besloten is een gezamenlijk MER op te stellen.

Daarom is het wenselijk om de aparte m.e.r.-procedure voor De Drentse Monden 'om te
vormen' near een gecombineerde m.e.r.-procedure voor windparken De Drentse Monden en

Oostermoer gezamenlijk. Het voornemen is daarvoor de procedure te volgen, zoals
weergegeven in figuur 1.2. ln deze figuur zijn ten behoeve van de overzichtelijkheid, zaken als

advisering door de Commissie voor de milieueffectrapportage en de omgevingsvergunningen
buiten beschouwing gelaten. De procedure wordt hierna toegelicht.

Concepl Notilie Reik,À¡idte en Detail - Vt/incipark Oostenììoer i t 1l02O
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Figuur 1.2 m.e.r-procedure wlndparken De Drenlse Monden en Oostermoor

Raadplcgirp htrgcs en lrduücs

Fase2

Fase3 i

Bcslrdtvanl¡¡ ln åên of tucc in!!¡ql¡qgarmn

'Sladnolilie Ooslermoer is het onderhavige documenl

Fase 1

Windpark Oe Orentse Monden

ln dit geval is de eerste stap voor het project De Drenlse Monden als zodanig al gezet: een

startnotitie heefr ter inzage gelegen en zienswiJzen zijn ¡nged¡end, Ook de betrokken
overheden en de Commlssie voor de m.e,r. hebben op die startnotitie gereageerd.

Normaal gesproken zou de voþende fase in de procedure zijn dat een definitieve notitie R&D

wordt opgesteld, ln dit geval wordt echter géén aparte notitie R&D opgesteld voor windpark De

Drentse Monden. ln plaats daarvan worden de ontvangen react¡es verwerkt en besproken in de
defnitieve notítie R&D voor de beide projecten gezamenli.jk, zoals hierna wordt beschreven.

Ïjdens de perlode van terinzagelegging van onderhavige startnotitie kunt u zlenswijzen
lndienen over wíndpark Oostermoer en/of de samenhang van windparken Oostermoer en De
Drentse Monden. Er is al gelegenheid geweest om zienswijzen in te dienen op d€ startnot¡tle

voor windpark De Drentse Monden.

Fasc

,1,
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M.e.r.-procedure w¡ndparken De Drentse Monden en Oostermoer
Voordat een notitie R&D voor beide projecten gezamenlijk kan worden opgesteld, moet een

ieder in de gelegenheid worden gesteld zich uit te spreken over het voornemen met betrekking

tot het windpark Oostermoer, en over het plan om beide m.e.r.-procedures samen te voegen.

De startnotitie die nu voor u ligt, dient dat doel.

Ten eerste wordl in deze startnotitie het project windpark Oostermoer geTntroduceerd, en wordt

een voorstel gedaan voor de aanpak van het m.e.r.-ondezoek daarvoor. Ten tweede wordt in

deze slartnolitie toegelicht hoe de projecten windparken De Drentse Monden en Oostermoer

samenhangen, dat er één MER zal worden opgesteld, en hoe het gecombineerde m.e.r.-

ondezoek zal worden aangepakt.

lnspraak
Deze startnotitie wordt ter inzage gelegd in het hele gebied waarop beide projecten betrekking

hebben- Op deze wijze wordt eenieder in de gelegenheid gesteld om zich uit te spreken over

het voornemen met betrekking tot windpark Oostermoer en over het voornemen om voor beide

projecten gezamenlijk één MER op te stellen, alsmede over de aanpak van de bijbehorende

effeclbeoordeling (zie hoofdstuk 3). Deze startnot¡t¡e moet wat dat laatste betreft dan ook
worden gezien als een aanvulling op de startnotitie voor Windpark De Drentse Monden. Ook de

diverse betrokken overheden en de Commissie m.e.r. worden geraadpleegd over deze

startnot¡tie. Op deze manier is 'fase 1'voor de nieuwe m.e.r.-procedure windparken De Drentse

Monden en Oostermoer compleet,

Fase 2

Na de terinzagelegging van deze startnotitie en de raadpleging van instanties zal een

definitieve notitie R&D windparken De Drentse Monden en Oostermoer worden opgesteld die

betrekking heeft op beide projecten ¡n onderlinge samenhang bezien ('fase 2'). Uitgangspunt
voor die definitieve notitie R&D vormen de beide startnot¡ties evenals de zienswijzen, reacties

en adviezen die zijn ontvangen, zowel naar aanleiding van de startnotitie voor windpark De

Drentse Monden als naar aanleiding van de onderhavige startnotitie.

Fase 3

Op basis van de definitieve notitie R&D windparken De Drentse Monden en Oostermoer wordt
vervolgens het gecombineerde milieueffectrapport opgesteld ('fase 3'). Daarin is dus, ten

behoeve van een geïntegreerde ruimtelijke besluifuorming, één plan-MER opgenomen voor
beide projecten, alsmede een project-MER (ten behoeve van de omgevingsvergunningen) voor
elk project afzonderlijk (figuur 1.3).

Figuur I 3 Fase 3: gecombineerd MER windparken De Drentse Monden en Oostsrmo€r

Concept Not¡tie Reik,¿vildte en Delail - Windpark Oostermoer | / I lO20
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Mel de hiervoor beschreven werkwijze wordt gewaarborgd dat bij de totstandkoming van hel
(uiteindelijke) milieueffectrapport windparken De Drentse Monden en Oostermoer alle wettelijk
voorgeschreven stappen zijn doorlopen en betrokkenen optimaal de gelegenheid is geboden

zich over de aanpak uit te laten.

Kade¡ 1.2 m.e.r.-procedure

Waarom ls n¡et moteen voor een gezamenlllke m,e.r.-procedurø gekozen?

De vraag kan worden gesteld waarom niet direct, in de zomer van 2011, ls gestart met één
gezamenlijke m.e.r.-procedure in plaats van met een afzonderlijke startnotitle voor De Drentse

Monden. De reden hiervoor is eenvoudigweg dat op dat moment nog niet voldoende zekerheid

bestond over de aard, omvang en planning van het proJect windpark Oostermoer om, ten eerste,

hiermee naar buiten te treden en, ten b'veede, dit initiatief procedureel te koppelen aan windpark De

Drentse Monden. Hler ls nu alsnog voor gekozen omdat het initiatief voor Oostermoer nu wel

voldoende helder is uitgekristalliseerd, samenhang met De Drentse Monden duidelijk aanwezig is,

en de m.e.r.-procedure van De Drentse Monden zich nog in een dusdanig vroeg stad¡um bevindt dât

een'naluurlijk samenvoegen' van de procedures mogelijk is.

1.5 lnitiatiefnemer, bevoegd gezag en andere overheden

De gecombineerde plan- en projecGm.e.r.-procedure is een gezamenlijke inspanning van de

initiatiefnemer(s) en het bevoegd gezag. D¡t zijn in dit geval de volgende partijen:

lnitiat ief neme rs

Wrndpark De Drenlse Monden

De initiatiefnemers van Windpark De Drentse Monden bestaan uit twee partijen die zich

verenigd hebben om gezamenlijk de ontwikkeling van het w¡ndpark op te pakken. De twee
partijen zijn Duuzame Energieproductie Exloërmond BV en Raedthuys Windenergie BV.

Hieronder zijn de contactgegevens van beide parlijen weergegeven.

Tabel 1 1 Contactgegevens in¡t¡at¡efnemers windpark De Drenlse Monden

lnitlatiefneme¡ Duuzame Energieproducüe Raedthuys Windenergie BV

Exloëmond BV

Conbctporåoon Dhr. H.W. ten Have Dhr. A.P. Vermeulen

Adrcs

Po¡toode

Plaate

Teleloonnummer

le Exloërmond 122

9573 PG

Eerste Exloërmond

06 49 718 612

Postbus 314 1

7500 DC

Enschede

053 434 12 00

Wndpark Ooslermoer

De initiatiefnemers van Windpark Oostermoer zijn een aantal agrarische ondernemers en

grondeigenaren in samenwerking met Windunie Development. Hieronder zijn de

contactgegevens weergegeven.

Concept Notitie Reiklvrjdte en Del¿rl . Windpark Oostermoer | / 11020
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Tabel 1.2 Corlac{gegevens inithtlefnemers wirdpart Oo€ilemoor

Pgi¡t!¡ue ÇQet . {O.tþ e .

pEp.aF.a i..; ''_ett,1:TD , '

F,{FSÉ'I-:,;" ;.,:r,.;:¡} i j','t lÇfLÞÉh¡i' :

r+.$.:t0J397,-gaf 00- ¡ + . ,: .';..r,.':i,..,¡;, ,'

Bevoegd gezag

Bevo eg d gezag p I an 4l ER-

Het plan-MER dient teronderbouw¡ng van het rijksinpassingsplan van de ministers van EL&l
en lenM, die dearmee ook het bevoegd gæagztin in het kader van de pJan-m.e.r.-procedure.

Het ministerle van EL&l is aanspreekpunt.

Tabel 1.2 Contactgeg€vons Minlsterle van Economlsche Zaken, Landbouw en lnnovatle

rl:

Bevoegd gezag proj ect{ilER.
De gemeenlen Borger-Odoorn en Aa en Hunze z'rjn bevoegd gezag voor de

omgevingsvergunningen waarvoor een proieoÞMER wordt gemaakt. ZiJ zijn daarom bevoegd
gezag voor de proJect-m.e.r.-procedure.

Tabel 1.3 Contactgêgsvons gemaento Borger-Odoorn (Wlndpark De Orêntse Monden)

Tabel 1.4 Contaclgegowns gemeente Aa en Hunre (Wíndpart Oostermoor)

gÞ0ættþ.eaB.lt nY¡:e
.t

Ooncept Notitie Reikwijdte en Detail - Windpark Oostermoer | 711020
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1.6 Deze startnotitie

Gelet op het voorgaande komen in de rest van deze startnotitie twee zaken aan bod.

. Ten eerste wordt het initiatief windpark Oostermoer in meer detail geinkoduceerd, en

wordt toegelicht hoe het m.e.r.-ondezoek voor dit project zal worden aangepakt.
. Ten tweede wordt toegelicht hoe het m.e.r.-onderzoek voor de initiatieven voor de

windparken De Drentse Monden en Oostermoer in onderlinge samenhang zal worden
aangepakt.

Niet meer aan bod komt, in deze startnotitie, een verdere projectbeschrüving van windpark De

Drenlse Monden en een beschrijving van de m.e.r.-aanpak voor zover die specifiek betrekking
heeft op De Drentse Monden. Deze zaken zún reeds beschreven in de startnotitie voor

w¡ndpark De Drentse Monden die al ter inzage heeft gelegen. Zienswijzen die op de startnotitie
voor windpark De Drentse Monden zijn ingediend hoeven niet opnieuw te worden ingediend.

Zoals hiervoor aangegeven, worden de reacties die ontvangen zijn naar aanleiding van die

eerdere startnotitie betrokken bij de definitieve notitie R&D die voor beide projecten

gezamenlijk wordt opgesteld.

Deels zijn de zienswijzen ook al betrokken bij het opstellen van deze startnot¡tie. Het gaat dan

om reacties die aanleiding gaven tot aanscherping van de methodiek, voor zover die ook
relevant waren voor de aanpak ten aanzien van Oostermoer en/of de initiatieven in onderlinge
samenhang bezien.

1.7 Leeswijzer

Deze startnotitie bestaat uit vijf hoofdstukken. ln hoofdstuk 2 worden het doel en de

uitgangspunten van het initiatief beschreven, Hoofdstuk 3 geeft inzicht in het inítiatief en de te

onderscheiden allernatieven. Hoofdstuk 4 bespreekt de mogelijke effecten die het initiatief

teweeg brengt en geeft een eerste beoordelingskader waarop het initiatief wordt beoordeeld in

het MER. Hoofdstuk 5 geefl tot slot een overzicht van de procedure die wordt gevolgd om tot

realisatie van het windpark te komen. ln bijlage 1 treft u een verduidelijking aan van de in deze

notitíe gebruikle begrippen en afkortingen.

(--ûncept Nôtitie Rerk'ilijdle en Detarl -Windpârk Oos(emoer | / l1t)20
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2 DOELSTELLINGENENUITGANGSPUNTEN

2.1 Nut en noodzaak windenergie en doelstellingen

Eén van de doelstellingen van het nationale en internationale milieubeleid is het beperken van

de uitstoot van broeikasgassen, zoals kooldioxide (COz). D¡t om klimaatverandering als gevolg

van de uitstoot van deze gassen te beperken.

EU- en rijksdoelstellingen
De energiesector is in Nederland verantwoordelijk voor meer dan twintig procent van de

uitstoot van broeikasgassen. De uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de

energiebehoefte kan worden beperkt door energiebesparing en door grootschalige inzel van

duurzame energiebronnen. Een dergelijke omschakeling in de Nederlandse energievooziening
betekent een forse inspanning. Het Kabinet Rutte heeft voor wat betreft de doelstelling op het
gebied van duurzame energie aansluit¡ng gezocht bij de taakstelling die in Europees verband is

geformuleerd. Deze EU-taakstelling voor duuzame energie bedraagt voor Nederland 14o/o van
het energiegeb ¡utk in 2O20.

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

term¡jn voor Nederland, omdat deze optie vergeleken met andere duuzame opties relatief
kosteneffectief is en ook signifìcant kan bijdragen aan het realiseren van de Europese

taakstelling. ln diverse plannen van de rijksoverheid en de lagere overheden zijn doelstellingen
voor windenergie vastgelegd. De ambitie is om in 2020 voor 6.000 MW vermogen aan

windenerg¡e op land gerealiseerd te hebben. Anno 2011 is ongeveer 2.200 MW aan

windenergie op land gerealiseerd.2 Momenteel worden per provincie nieuwe ambities
geformuleerd om uiteindelijk de nationale ambitie van 6.000 MW vermogen aan windenergie
gerealiseerd te krijgen in 2020.

Het voormalige ministerie van VROM (nu lenM) heeft ruim een jaar geleden een ambtelijke
not¡tie (Nationaal Ruimtelijk Perspectief Windenergie op land) uitgebracht waarin locaties zijn

benoemd voor de ontwikkeling van grootschalige windenergie. Daaronder valt ook het
veenkoloniaal gebied in Drenthe. ln reactie daarop is op 28 februari 201 1 een brief gestuurd
door het lnterprovinciaal Overleg (lPO) naar de verantwoordelijke ministers. Hierin wordt
aangegeven welke ruimtelíjke reserveringen de provincies hebben gemaakt voor het inrichten
van windparken op land. Het veenkoloniaal gebied in Drenthe als kansrijke locatie voor
grootschalige windenergie wordt ook daarin weer bevestigd waarbij de provincie Drenthe zich
in de brief committeert aan een minimum opgesteld vermogen van 200 MW in 2020. De
provincies zijn gezamenlijk bereid om resultaatafspraken aan te gaan voor 3.350 MW in 2020;
hetgeen betekent dat er nog een groot gat ligt tot de beoogde 6000 MW. De ministers van EL&l

en lenM hebben per briefvan 17 mei2011 (kenmerk LOK2011044666) een reactie op de brief
van het IPO gegeven. Hierin wordt gesteld dat het Rijk met de provincies invulling wil geven
aan de gezamenlijke ambitie om ruimte te maken voor de doorgroei naar minimaal 6.000 MW

windenergie op land in 2020. De ruimtelijke reserveringen die de provincies hebben gemaakt,

zoals aangegeven in de brief van het lPO, wil het Rijk benutten als bas¡s voor het aanwijzen
van concentratiegebieden voor grootschalige windenergie.

Corìcepl I'lotitie Reik,,i¡dte en Detail - V-yindpark Oosternroer I 7l lO2O
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Gezien het feit dat er nog een groot gat ligt tussen de 3,350 MW waarover de provincies

resultaatafspraken willen aangaan en de benodigde 6.000 MW als rijksdoelstelling , zal de

ruimte ¡n kansrijke gebieden zoals de Drentse veenkolonièn opt¡maal moeten worden benut.

Voor dat gebied zijn er nu twee initiatieven voor een windpark: De Drentse Monden en

Oostermoer. Bij elkaar kunnen deze projecten een aanzlenlijke bijdrage leveren aan het

behalen van de landelijke doelstelling.

Structuurvisie Wind op land

Het ministerie van lenM is bezig met hei voorbereiden van een Structuurvisíe Windeneçie op

land (zie brief van 14 juli 20'11 van de minister van lenM aan de Tweede Kamer, lenM/BSK-

20111896M). Deze structuurvisie wordt het kaderstellende beleidsinslrument, als uitwerking

van de Structuurvisie lnfrastructuur en Ruimte. Het wordt een ruimtelijk referentiekader bij

(riiks)inpassingsplannen. De Structuurvisie Windenergie op land zal een kaart bevatten met zo

concreet mogelijk begrensde gebieden en specifieke locaties waar grootschalige windparken

mogelijk zijn. Voor deze structuurvisie wordt een plan-m.e.r. gemaakt. De plan-m.e.r.

procedure wordt naar veMacht¡ng in begin 2012 opgestart.

Doelstellin gen Provincie Drenthe

Op basis van het klimaatakkoord tussen Rijk, provincies en gemeenten, gesloten in januari

2009, heeft de provincie Drenthe een doelstelling van 60 MW in de landelijke taakstelling voor

windenergie op land in 2020. Op dit moment zijn er in Drenthe vijf windturbines opgesteld, één

met een vermogen van 800 kilowatt in Nijeveen, één met een vermogen van 2 MW in

Coevorden en drie met een vermogen van 3 MW eveneens in Coevorden. Daarnaast zijn op dit

momenl diverse initiatieven in verschillende fasen van ontwikkeling, onder andere nabij

Emmen/Coevorden waar 60 á 70 MW voozien is.

ln juni 2010 heeft de provincie Drenthe de Provinciale Omgevingsvisie vastgesteld3. Dit

document benoemt de randvoorwaarden voor ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie voor de

komende jaren. Windenergie in Drenthe is mogelijk op verschillende zoeklocaties (opgenomen

in bijlage kaart 8a van de Omgevingsvisie). De onderhavige projectlocatie(s) valt binnen het

zoekgebied. ln de Omgevingsvisie richt de provincie zich op 60 MW windenergie op land in

2020, maar inmiddels heeft Gedeputeerde Staten in het kader van het interprovinciaal overleg

(lPO) een aanbod gedaan van 200-280 MW. Er is echter expliciet geen maximum aantal

megawatt aan windenergie in de provincie benoemda. Het beleid in de omgevingsvisie is ook

overgenomen in de omgevingsverordening die door de provincie in 201 1 is vastgestelds.

Het voorgaande geldt zowel voor Oostermoer als voor De Drentse Monden. Om de

rijksdoelstelling van 6000 MW te realiseren, is optimale benutting van het kansrijke windgebied

nodig, binnen de grenzen van milieunormen en landschappelijk draagvermogen. De combinatie

van beide initiatieven tot één ruimtelijk inpassingsvraagstuk sluit hier b'tj aan

3 Omgevlngsvisie Drenthe, vastgesteld op 2 juni 2010.
{ Vergadering van Provinciale Staten van 2 juni 2010; AmendementA20lO-13 betreffende statenstuk

2O1 0-429 Omgevingsvisie (Windenergie) (nr; 20 I 0/375)
5 Provinclale Staten van Drenthe hebben op I maart 2011 de Verordening Ruimtelûk Omgevingsbeleid

vastgesteld (besluit 201'l-464-1). De verordening wordt als hoofdstuk 3 ingevoegd in de Provinciale

Omgevingsverordenlng.
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Gemeente Aa en Hunze

De gemeente Aa en Hunze is bezig met de ontwikkeling van een duuzaamheidsvisie waarvan

duurzame energieambities een onderdeel vormen. Uit een concept van dit plan blijkt dat de

gemeente inzet op energiebesparing, energieopwekking middels biomassa en windenergie

alsmede toepassingen van zonne-energie en warmte-koudeopslag. De gemeenteraad heeft op

dit moment geen concreet beleid ten aanzien van windenergle en heeft derhalve nog geen

standpunt ingenomen over d¡t onderwerp. Vanuit het college is het principestandpunt dat men

positief kijkt naar windenergie.

Daarnaast werkt de gemeenteraad, in samenwerking met gemeente Borger-Odoorn en de
provincie Drenthe aan een gebiedsvisie windenergie, waarin het zoekgebied voor het plaatsen

van windturbines wordt verfijnd. Het voornemen is dat de visie zal ingaan op concrete
plaatsingsgebieden en voorwaarden voor het plaatsen van windturbines. De exacte inhoud en

afrondingsdatum van deze visie is tot op heden onbekend.

2.2 Uitgangspunten

Het voornemen kent een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden die voornamelijk
afkomstig zijn uil wet- en regelgeving en vastgesteld beleid. Aangezien de Minister van EL&l

en de Minister van lenM bevoegd gezag zijn voor het vaststellen van het ruimtelijke plan, zijn

zij niet gebonden aan het beleid van gemeente en provinc¡e, Echter, uitgangspunt zal zijn om

zoveel mogelijk in onderling overleg en waar mogelijk rekening houdend met vastgesteld
decentraal beleid, te komen tot een goede inpassing van de windparken.

Algemene u¡tgangspunten
De windparken zullen aan de algemene randvoorwaarden moeten voldoen die gelden voor alle

windparken. Er is onderscheid te maken tussen harde normen waar te allen tijde aan voldaan

dient te worden, zoals bijvoorbeeld voor slagschaduw en richtlijnen waarvan eventueel
afgeweken kan worden, zoals bij een aantal veiligheidsafstanden uit het handboek
Risicozonering Windturbines het geval is.

Hieronder worden enkele algemene voorwaarden beschreven:
. Het handboek Risicozonering Windturbines (SenterNovem, 2005) geeft de (methode voor

het berekenen van de) minimale afstanden tot (bedrijfs)woningen en gevoelige objecten.
De windturbines zullen worden bekeken op afstanden die worden bepaald op basis van

het handboek.

. De windparken zullen tevens moeten voldoen aan de geluidsnorm, L¿en47/Ln¡g¡t41,

middels de Wijziging milieuregels windturbines (sinds 1 januari 201 1 in werking)
opgenomen in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
(Activiteitenbesluit).

. De beleidsregel voor hel plaatsen van windturbines in, op of over Rijkswaterstaatswerken,
van het minislerie van lenM bepaalt de minimaal aan te houden afstand tot wegen en

vaarwegen.

o Voor plaatsing van windturbines in de nabijheid van een buisleiding dient toestemming
verkregen te worden van de eigenaar. Door het plangebied van windpark Oostermoer
lopen meerdere hogedruk aardgasleidingen, eigendom van Gasunie. Hiervoor zal een

risicoanalyse uitgevoerd worden.
. Door Defensie, lnspectie Verkeer en Waterstaat en Luchtverkeersleiding Nederland

worden beperkingen gesteld aan de plaatsing van windturbines, vanwege de veiligheid

Corìcept Notilie Reikwijdte en Detail - Windpark Oostennoer | /1 1020
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van de luchtvaart. Het betreft "funnels' bij (militaire) luchtvaartterreinen, laagvliegroutes,
laagvlieggebieden en luchtvaartbeveiligingszones (LVB-zones).

Andere algemene voorwaarden voor windparken hebben betrekking op de afstand tot

hoogspanningsleidingen en spoorwegen. ln het MER zal aansluiting worden gezocht op

het Handboek Risicozonering Windturbines (SenterNovem, 2005).

Criteria Provincie Drenthe: Omgevingsvisie 2010

Omgevin g svi sie e n omgevi n gsve rorden i ng

ln de Omgevingsvisie (en deels ook in de Provinciale Omgevingsverordening) zijn enkele
vooruaarden en criteria opgenomen voor windenergieprojecten, welke binnen het aangewezen
zoekgebied kunnen worden gerealiseerd. De belangrijkste worden hieronder weergegeven6:
. Het vermog€n van een windmolen dient ten minste 3 MW te bedragen;

o Solitaire windmolens zijn niet toegestaan. Molens dienen ten minste in een cluster van

5 te worden gerealiseerd;

. Windmolens worden in LOFAR-zone 1 uitgesloten en mogen in LOFAR-zone 2 het

LOFAR-project niet hinderen;

. Er dient rekening te worden gehouden met laagvliegroutesi
o Er dient aan de natuur- en milieuwetgeving te worden voldaan (o.a. Natura 2000, rode

lijstsoorten, geluid, veiligheid);

. De kernkwaliteiten dienen zoveel als mogelijk behouden te blijven.

De provincie slimuleert daarbij c.q. vraagt initiatiefnemers te werken met organ¡satievormen

waarin ook bewoners (kunnen) part¡c¡peren. Ook ziet de provincie de ontwikkeling van

windenergieprojecten door landbouwbedrijven als een kansrijke tweede tak voor deze sector

Criteria gemeente Aa en Hunze

Aangezien de gemeente Aa en Hunze nog geen officieel standpunt ten aanzien van

windenergie heeft geformuleerd, zijn op dit moment vanuit de gemeente geen directe

randvoon¡raarden voor het plaatsen van windturbines gesteld, Wel wordt er gewerkt aan een

duurzaamheidsvisie, waarin het standpunt ten aanzien van duurzame energie wordt
geformuleerd. Ook werkt de gemeente, in samenwerking met gemeente Borger-Odoorn en de

provincie Drenthe mee aan het tot stand komen van een gebiedsvisie windenergie, waarin een

aantal mogelijkheden zullen worden omschreven voor de ontwikkeling van windenergie in het

gebied. Uitgangspunt is om indien mogelijk hiermee in het MER rekening te houden. De exacte

inhoud alsmede de afrondingsdatum van deze geb¡edsvisie windenergie is nog onbekend.

2.3 Ontwikkeling in samenhang met het initiatief De Drentse Monden

Zoals in hoofdstuk I aangegeven, zal ten behoeve van de w¡ndparken De Drenlse Monden en

Oostermoer in onderlinge samenhang een ruimtelijke añiveging worden gemaakt, op bas¡s van

één plan-MER. Dit vertaalt zich in de werkwijze in het m.e.r. waarin niet alleen effecten

zichtbaar zullen worden gemaakt van de iniliatieven afzonderlijk, maar ook van de initiatieven

in samenhang bezien. Dit geldt ook voor het allernatievenonderzoek (zie verder hoofdstuk 3 en

4).

6 
Omgevingsvisie Drenthe, I juli 2010, pagina 53.
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3 VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN

3.1 Voornemen

De voorgenomen activiteit betreft de realisatie van twee windparken in de gemeenten Borger-

Odoorn en Aa en Hunze. Voor het Windpark De Drentse Monden in Borger-Odoorn is deze
zomer reeds een startnotit¡e verschenen, ln de onderhavige startnotitie wordt daarom (zíe ook
paragraaf 1.6) met name ingezoomd op het noordelijker gelegen Windpark Oostermoer, in de

gemeente Aa en Hunze, en op de samenhang tussen beide windparken.

Windpark Oostermoer betreft een nader te bepalen opstelling van windturbines in het gebiecl

tussen Eexterveen en Annerveenschekanaal in het noorden tot aan Gasselternijveen en

Gasselternijveenschemond in het zuiden Het totaal geïnstalleerde vermogen van het windpark
is afhankelijk van het te kiezen windturbinetype en het aantal windturbines, en zal naar
venvachting ongeveer liggen lussen de 120 en 1 50 MW. ln hel MER wordt het beoogde

windpark nader gedefinieerd en vastgelegd en worden tevens, in samenhang met Windpark De

Drentse Monden, inrichtingsalternatieven ontwikkeld die in het MER met elkaar worden
vergeleken. Hierbij wordt u¡tgegaan van verschillende windturbineklassen en

opstellingsvarianten die voor beide windparken, in onderlinge samenhang bezien, worden
ontwikkeld (zie 3.2).

De voorgenomen activiteiten betreffen, naast de bouw en aanleg van een windpark, tevens de

daarbij behorende infrastructuur, waaronder de elektrische infrastructuur voor beide
windparken, en aansluitend de exploitatie van het park. De bouw en aanleg beslaat naar
verwachting een periode van ongeveer twee jaar na aanvang van de werkzaamheden, onder
andere afhankelilk van de uiteindelijk omvang van het windpark. De exploitatie heeft een
permanent karakter (24-uurs bedrijfsvoering) en is bedoeld voor onbepaalde tijd.

ln figuur 3.1 is een kaart opgenomen met daarin globaal gearceerd aangegeven de vlakken

waarbinnen de opstellingen - de varianten in het MER - gepositioneerd zullen worden: de
plaatsingsgebieden. Figuur 3.2laal de plaatsingsgebieden zien voor zowel Windpark
Oostermoer als Windpark De Drentse Monden en geefl levens weer dat beide delen van het
Drents veenkoloniale gebied landschappelijk op elkaar aansluiten. Voortschrijdende inzichten

kunnen nog leiden tol aanpassingen van deze plaatsingsgebieden. Gezien de huidige inrichling
(bebouwingsstructuur en verkaveling) van het gebied zijn verschillende lijnopstellingen
mogelijk. De exacte positionering van de lijnen is echter nog niet bekend, maar afhankelijk van
nader te ondezoeken omgevingsaspecten zoals geluid, slagschaduw, landschap, mogelijke

beTnvloeding van LofarT etc.

Windturbines
De te plaatsen windturbines zullen gecertifìceerd en van een commercieel beschikbaar type

zijn. Het exacte turbinetype is nu nog niet bekend, maar uitgegaan wordt van moderne
windturbines van minimaal 3 MW vermogen. Gezien de snelle ontwikkelingen die windturbines

op dít moment ondergaan en de vaak lange doorlooptijd van procedures om een w¡ndpark te
kunnen gaan bouwen, is het op dit moment niet mogelijk om reeds voor een specifiek type

turbine te kiezen Elke turbine heeft drie rotorbladen en is in de grond verankerd met een

fundament.

t Voor een beschnjving van het Lofar radiotelescoopproject zie paragraaf 4.1

Concept NotrÌie Fìetkwi¡dte en Delail - Winclpark Oostermoer | / 11'020
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Elektrische werken

De windturbines worden met een ondergrondse elektriciteitskab€l verbonden met het

aansluitpunt op het elektr¡citeitsnetwerk. ln de turbines zijn faciliteiten geplaatst voor de eerste
transformatie (naar 10/33 kV), zodat geen apart transformatorhuisje gebouwd hoeft te worden

voor iedere turbine. Er zullen naar verwachting één of enkele transformalorstation(s) worden
gebouwd voor de Windpad<en Drenlse Monden en Oostermoer, nabij de windparken, voor de

omzetling van de spanning naar een niveau dat geschikt is voor het landeli.jke

hoogspanningsnet. Tevens zal een aansluitfacilileit bij het aansluitpunt op het landelijke

hoogspanningsnetwerk van netbeheerder TenneT worden gebouwd. Voor deze aansluiting zal

samenwerking worden gezocht met Windpark N33 nabij Veendam en Mentenrolde. De

geproduceerde energie wordt op deze wijze aan het net geleverd en getransporteerd naar de

gebruikers. De al dan gecombineerde elektrische aansluiting van beide parken is een aspect

dat in het MER aan bod zal komen.

Civiele werken

Ook zijn wegen nodig voor de bouw en het onderhoud van de turbines. Voor periodiek

onderhoud en storingen zullen service- en onderhoudsbusjes ingezet worden. Voor een goede

bereikbaarheid zullen mogelijk (tijdelijke) werkwegen worden aangelegd. Gedeeltelijk kan

gebruik gemaakt worden van openbare en bestaande infrastructuur. Per windturbine wordt een

opstelplaats aangelegd, die dienst doet als ruimte voor een bouwkraan ten behoeve van

aanleg en eventueel onderhoud van de windturbine.

Figuur 3.1 Mogol¡¡ke plaatsingsgebieden windturbines (globaal aangeduid) voor windpark
Oost6rmoer.
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Legenda: Mogellke plaatsingsgebleden windtuóines Wlndpark Oostermoer
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Figuur 3.2 Mogelijke plaatsingsgebieden (globaal aangeduidf voor windpark Oostermoer en

windpark De Drentse Mond€n
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Legenda: Mogel¡jke plaatsingsgeblêden Wlndpark Oostermoer

Mogelijke pleatsingsgebioden Windpark De Drentse Monden
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3.2 Alternatieven

ln hel kader van het MER wordt een aantal alternatieven vergeleken met het voornemen
Onderscheid kan gemaakt worden tussen het nulalternatief, locatiealternatieven en

inrichtingsalternatieven. Onderstaand wordl hierop ingegaan.

Referentie- of nul-alternatief
Beschrijving van de huidige situatie inclusief autonome ontwikkelingen is wettelijk verplicht en

houdt in dat een alternatief dient te worden ondezochl waarbij de windturbineparken niet wordt
gerealiseerd. Het gebied zalzich dan ontwikkelen conform vastgesteld of voorgenomen beleid,

maar zonder realisatie van het voorgenomen windpark. Deze siluatie dient als referentiekader

voor de effectbeschrijving.

Locatiealternatieven en locatiekeuze
Een belangrijk onderdeel van de plan-m.e.r. is het onderbouwen van de locatiekeuze vanuit hel

oogpunt van milieueffecten. ln het MER zal een aantal redelijkerwijs te beschouwen

alternatieve locaties worden ondezocht en vergeleken met de locatie van het voornemen zoals

beschreven in paragraal 3.1. Deze alternatieven moeten realistisch zijn. Dat wil zeggen:

technisch en financieel u¡tvoerbaar.

G e za me n I ij ke wi nd parke n

Bij de te ondezoeken allernatieve locaties wordt in het MER ingegaan op alternatieve locaties

voor het gehele gebied (Oostermoer & De Drenlse Monden), alsmede op alternat¡eve locaties

voor de afzonderlijke deelgebieden. Bij de zoektocht naar alternatieven voor het gehele gebied

kan dit op twee manieren worden ingestoken:

1. Er wordt gezocht wordt naar locaties met een zelfde op te slellen totaalvermogen (circa

420 - 600 MW);

2. Daarnaast wordt gekeken naar alternatieve locaties die meerdere kleinere windparken van

minimaal circa 150 MW per locatie mogelijk maken, waarbij deze gezamenlijk tot

eenzelfde op te stellen lotaalvermogen van circa 420 tot 600 MW komen.

Bij de te onder¿oeken alternatieve locaties, gaat het niet om de vraag of de locatie van de

huidige beoogde windparken Drentse Monden en Oostermoer in de gemeenten Borger-Odoorn

en Aa en Hunze de besle locatie is voor grootschalige windparken, maar of de locat¡e geschikt

is. lmmers naast deze locatie zijn ook op andere plaatsen grootschalige windparken gewenst

vanuit de optiek van het bereiken van de duuname energiedoelstellingen. Voor het

alternatievenondezoek worden alleen locaties op land ondezocht en kan worden aangesloten

bij de onderbouwing van het voornemen van het rijk om de veenkoloniën als

concentraliegebied voor windenerg¡e op te nemen in een Structuurvisie Windenergie. Tevens

kan worden aangesloten bij de onderbouwing van de provincie Drenthe waarbij in de recent

vaslgestelde Omgevingsvisie (2010) het Drentse veenkoloniaal gebied is aangewezen als

zoekgebied voor windenergie.

Vanuit het voorgaande, maar ook vanu¡t de regionale binding van de initiatiefnemers, zal het

MER zich richten op locaties in Noord-Nederland. Door 'trechtering' van mogelijke locaties in
Noord-Nederland naar de directe omgeving (Drents veenkoloniaal zoekgebied windenergie)
van het beoogde windpark, wordt ondezocht of het om een geschikte locatie gaat.

Bij dit locatieondezoek zal aansluiting worden gezocht bij de criteria die worden genoemd in

de brief van minister Verhagen en minister Schultz van Haegen (met kenmerk

Concept Not¡tie Reikwijdle -^n Dctail .'y'/indpark Ooslernroer I ll lt)?o
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LOK201 1044666), zoals aansluiling bij grootschalig agrarisch productielandschap, grote

wate[en en industrieterreinen en havencomplexen. Bestaande initiatieven van windparken

worden niet beschouwd als alternatieven; dit zijn initiatieven waarvan een vezoek tot het

opstellen van een ruimtelijk plan in behandeling is genomen door het bevoegd gezag.

Beoorde I i ng van locati e-alte rnati eve n

Alternatieve locaties worden op een aantal relevante aspecten vergeleken, namelijk hinder,

ecologie en landschap. Bij deze locatiekeuze en het beschouwen van alternatieve locaties

wordt niet gedifferentieerd naar verschillende opstellingsvarianten, maar wordt uitgegaan van

een mogelijk op te slellen aantal megawatts uitgaande van een gemiddelde moderne turbine

en de beschikbare ruimte. Op het moment dat gekeken wordt naar meerdere kleinere

locatiealternatieven voor windpark Oostermoer en Drentse Monden, zal in het kader van

cumulat¡eve effecten ook worden gekeken naar de mogelijke gecombineerde effecten en

samenhang van deze alternatieve locaties.

lnrichtingsalternatieven

Nadat de locatiealternatieven zijn ondezocht zullen voor de locatie van windpark Oostermoer
en windpark De Drentse Monden verschillende opstellingsvarianten met verschillende turbines
in het MER worden vergeleken. Hiervoor zal, na het bepalen van de randvoorwaarden die

vanuit beleid en regelgeving gelden, een landschapsanalyse worden uitgevoerd die de basis

vormt voor de ontwikkeling van inrichtingsmodellen. ln het MER worden deze modellen

ontwikkeld en voor beide windparken (Oostermoer en De Drentse Monden) in onderlinge
samenhang uitgewerkt. Deze modellen (bijvoorbeeld: raster, lijn, zwerm) zullen kwalitatief

worden getoetst om tot een passende inrichtlng van het gebied te komen. Hierbij wordt

aansluiting gezocht bij de aanwezige landschappelijke kwaliteiten van het gebied. Mogelijk zal

gezien de schaalgrootte van de windparken, dit uiteindelijk kunnen leiden tot het ontstaan van

een nieuw'energielandschap'.

Vanuit de beargumenteerde keuze voor één of enkele modellen worden enkele opstellings-
alternatieven ontwikkeld, die rekening houden met verschillende turbinevarianten en de eerder
genoemde onderlinge samenhang tussen de beide parken. Deze opstellingsalternatieven
zullen in het MER zowel kwalitatief als kwantitalief worden getoetst op de verschillende,
relevante milieuaspecten (zie hoofdstuk 4) om tot een keuze voor een voorkeursalternatief te

komen.

Ve rschi ll e n de verm oge n s

Er zijn verschillende windturbines op de markt met verschillende vermogens. De hend is dat

windturb¡nes steeds groter en emciënter worden met een steeds groter wordend vermogen
Uitgangspunt is een onderlinge afstand tussen de turbines van circa 4 tot 5 keer de

rotordiameter.

Er wordt voor gekozen om in het MER te werken met turbineklassen ln plaats van turbinetypes
Onafhankelijkheid ten opzichte van turbineleveranciers en keuzevrijheid in een later stadium
vormen hiervoor de argumenten. Daamaast komen er met enige regelmaat nieuwe
windturbinetypes op de markt, die mogelijk interessant z¡jn voor toepassing. Werken met
turbineklassen sluit nieuwe turbinetypes niet uit, mits ze binnen de reikwijdte van de effecten
van de onderzochte turbineklassen vallen.
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ln principe wordt uitgegaan van twee klassen: klasse 3 tot 5 MW en klasse 5 MW en hoger. ln
figuur 3.3 is een foto van een voorbeeldturbine uit beide klassen opgenomen Hieronder (label
3.1) worden de afmetingen van turbines uit de twee klassen weergegeven; dit betreft een

voorbeeld, in het MER zullen de klassen definitief vastgesteld worden. ln plaats van het indelen

van turb¡nes in klassen naar veÍmogen, kan er ook voor gekozen worden een indeling te

hanteren die uitgaat van de grootte van de rolor in combinatie met bepaalde ashoogten..

Tabel 3.1 Turbineklassen

Klrsse 5 MW on hogor
5 en hoger

1 10 -135
I 10 -130

lnrichting kabeltracé en netaansluit¡ng

Voor de eleklriclteitskabels vanaf het windpark tot aan het aansluitingspunt op het

elektriciteitsnet zijn meerdere kabeltracé's en meerdere aansluitpunten mogelijk. ln het MER

wordt een aantal potentiële kabeltracés en aansluitpunten bekeken en ondezocht op

milieueffecten.

Figuur 3.3 Voorbeeldturbines voor ds twee klassen (ondarling niet op schaal)
Klasse 3 tol 5 MW Klasse 5 MW en hoger

(afgebeelcl type Eiìercon E-101,3 MW) (afgebeeld type Enercon E-126; /,5 fvlW)

Kla¡¡e 3 tot5 MW
3tot5

80 -135
80 -'t12
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4 MOGELIJKE EFFECTEN EN MAATREGELEN

4.1 Mogelijke effecten

ln het MER zullen de milieueffecten die het voornemen, alsmede de milieueffecten die de

gezamenlijke initiatieven met zich meebrengen, in beeld worden gebracht. Het gaat om de

hierna te noemen milieuaspecten. Hierbij moet worden opgemerkt dat niet alle milieuaspecten

relevant zijn als het gaat om de samenhang tussen beide initiatieven. Zo is bijvoorbeeld het

beschermd dorpsgezicht bij het windpark Oostermoer n¡et van belang in het kader van de

onderlinge samenhang. Derhalve wordt ¡n het MER, als het gaat om de samenhang lussen
beide windparken, geen aandacht besteed aan de milieuaspecten waarop deze samenhang
niet van invloed is.

Leefomgeving

Ter voorkoming van onaanvaardbare effecten op de leefomgeving van mensen zijn normen

voor windturbines opgesteld voor het toelaatbare geluidsniveau dat door de turbines wordt
geproduceerd en de slagschaduw die de bewegende rotoren kunnen veroozaken.
Elektromagnetische velden van enige omvang z¡jn niet aan de orde, gezien het voltageniveau
van de elektriciteitskabels en de ligging ondergronds. Eventuele elektromagnetische straling

van de windturbines zelf is veruvaarloosbaar, zeker gezien het feit dat aan te houden afstanden

tot woningen vanwege slagschaduw en geluid vele malen groter z¡jn en daarmee bepalend. ln

het MER wordt daarom alleen aandacht besteed aan geluid en slagschaduw.

Geluid

Windturbines produceren geluid. Het geluid is afkomstig van de bewegende delen In de rotor
en van de rotorbladen die door de wind worden rondgedraaid. ln het MER worden de

geluidseffecten kwantitatief vastgesteld, door de geluidscontouren van het windpark vast te
stellen en het aantal geluidgevoelige bestemmingen (woningen van derden) binnen de

contouren te bepalen. Voor de geluidscontouren wordt uitgegaan van de wettelijke geluidsnorm

voor windturbines. Aangegeven zal worden of aan de wettelijke voorschriften voor geluid kan

worden voldaan. Daarnaast zal ook aandacht besteed worden aan de geluidsbelasting van

woningen buiten de bovengenoemde wettelijke geluidscontouren.

Slagschaduw

Windturbines hebben als gevolg van de draaiende rotor een bewegende schaduw, de

zogenaamde slagschaduw. Op bepaalde plaatsen en onder bepaalde omstandigheden kan de

slagschaduw op een raam van een vertrek vallen en in dat vertrek een hinderlijke wisseling van

lichtsterkte veroorzaken. De mate van hinder wordt onder meer bepaald door de opstelling,

door de blootstellingsduur en door de intensiteit van de wisselingen in lichlsterkte. ln het MER

wordt de slagschaduwhinder kwantitatief vastgesteld, door de slagschaduwcontouren te
bepalen. Daarbij wordt uitgegaan van de contour van de wettelijke norm voor slagschaduw en

wordt bepaald of en hoeveel woningen van derden binnen de contouren aanwezig zijn. Tevens
wordt aangegeven of, eventueel door het treffen van maatregelen in de vorm van stilstand
voorzieningen, voldaan kan worden aan de wettelijke normen voor slagschaduwhinder.

Flora en fauna

Bekeken zal worden wat de effecten van de windparken zijn op flora en fauna. Het zal hierbij

voornamelijk gaan om de risico's voor vogels en vleermu¡zen op aanvaring, verstor¡ng en
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barrièrewerking. Ook worden de effecten op beschermde natuurgebieden in de omgeving van

het windpark beschreven, zoals Natura 2O00-gebieden. lndien signilcante effecten op Natura

2000-gebieden op basis van een voortoets niet op voorhand uit te sluiten zijn, zal een

passende beoordeling uitgevoerd worden om de effecten nader te ondezoeken,

Cultuurhistorie en archeologie
ln het MER wordt aangegeven of venvacht kan worden dat archeologische waarden ¡n de

bodem ter plaatse van de windturbines aanwezig zijn en welke maalregelen genomen kunnen

worden om eventuele waarden te beschermen. Voor het aspect cultuurhistorie zijn de

lndicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW), de Nota 'Cultuurhistorisch Kompas',

opgesteld door de provincie Drenthe, en de gemeentelijke 'Archeologische Beleids- en

Advieskaart' , richtinggevend.E Tevens wordt in het MER aandacht besteed aan het beschermd

dorpsgezicht Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal (Aanwi,izingsbesluit, 2009) dat

aan de noordkant van het plangebied is gelegen. Dit dorpsgezicht geniet een beschermde

status binnen de grenzen zoals aangegeven in het bestemmingsplan Kanaaldorpen (201 1),

weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur 4.1 Beschermd dorpsgczicht Annervcenschekanaal en Eextcrvecnschekanaal
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Landschap

Het MER besteedt aandacht aan de ¡nvloed van de windparken op het landschap. Aan de hand

van visualisaties vanuit verschillende posities en eventuele viewshedse zal op ob¡ect¡eve wijze

een indruk worden gegeven van de aanwezigheid van de windparken in het landschap. Dit zal

gebeuren voor de verschillende inrichtingsvarianten.

Cultuurhistorisch Kompas, vastgest€ld juni 2009 door provinciale staten Drenthe (zie:

)

Een v/ewshed geeft grafisch (op kaart) weer vanaf welke locaties in de omgeving van een wlndpark d6

windturbines gedurende welke periode per jaar te zien ziln.
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Om meer grip te krijgen op de effecten van een windpark op het landschap wordt gewerkt met
deelaspecten zoals invloed op landschappelijke structuur, invloed op de rust (dat wil zeggen

hoe'druk' oogt het windpark - geluid wordt separaat ondezocht), invloed op lokale openheid,
etc. ln het MER worden de toetsingscriteria voor deze verschillende deelaspecten nader

gedefinieerd. Deze criteria worden gebruikt om de verschillende inrichtingsvarianten onderling

te vergelijken en te beoordelen.

Afhankelijk van de grootte van de turbines en het oordeel hieromtrent van de lnspectie Verkeer

en Waterstaat zal vanwege de luchtvaartveiligheid verlichting op de gondel van de turbines
dienen te worden aangebrachl. Dit aspect wordt eveneens meegenomen in het MER als het

effect op zichlbaarheid wordt behandeld. Uiteraard wordt ruim aandacht besteed aan de

windparkontwikkelingen in de nabijheid van het voornemen en in het bijzonder aan windpark
De Drenlse Monden, aangezien windparken Oostermoer en De Drentse Monden in onderlinge
ruimtelijke samenhang ontwikkeld zullen worden. Windmolens zijn van relatief grote afstand

zichtbaar. Daarom zal het onderzoek len aanzien van het aspect landschap zich niet beperken

tot uitsluitend het grondgebied van de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn.

Waterh uishouding
Voor de windparken worden enkele verhardingen aangebracht die effect op de

waterhuishouding kunnen hebben, te weten fundatieoppervlak, transformatorstation, het

inkoopstation en de infrastructuur van het windpark. De waterhuishouding wordt in het MER

beoordeeld op een aantal punten en verwoord in de watertoets. Deze punten zijn grondwater,

oppervlaktewater, hemelwaterafvoer en afualwater.

Veiligheid

Om de veiligheid van de omgeving van de windparken te kunnen garanderen zal worden

ondezocht welke veiligheidseffecten het plaatsen en in werking hebben van windturbines
heeft. Het MER zal beschrijven hoe de veiligheid van omwonenden, verkeersdeelnemers
(tevens zweefvliegverkeer van zweefvliegveld te Borgercompagnie) en van personen die in de

onmiddellijke omgev¡ng werken gewaarborgd is of kan worden. Onder andere aan de hand van

het Handboek Risicozonering Windturbines zal worden gekeken welke veiligheidscontouren
rondom de windturbines moeten worden aangehouden.

Onder het aspect veiligheid wordt ook naar de mogelijke belnvloeding van straalpaden voor
telecommunicatie gekeken, al is dit strikt genomen meer een hinder- dan een
veiligheidsaspect,

Duurzame energieopbrengst en vermeden emissies
De belangrijkste reden om windinitiatieven te realiseren, is het opwekken van duuzame
energie. Van de te onderscheiden alternatieven wordt daarom in het MER berekend hoeveel

duurzame energie wordt opgewekt en welke bijdrage het kan leveren aan het behalen van de

landelijke doelstelling van 6000 MW opgesteld vermogen. Ook wordt bepaald welke uitstoot

van schadelijke stoffen het windpark vermijdt in vergelijking met de situatie dat dezelfde

energie wordt opgewekl volgens conventionele wijze. Een vergelijking wordt gemaakt met de

emissies van de huidige brandstofmix die wordt gebruikt in Nederland voor opwekking van

elektriciteit, ln het MER wordt tevens aandachl besteed aan hoeveel energie het kost om

turbines te produceren en te plaatsen. Waar zinvol worden voor de verschillende

inrichtingsvarianlen de effecten zoals geluidsproductie, vogelslachtoffers, etc. gerelateerd aan

de opgewekte energ¡e (effecUkWh).

Concept Notitit-. Reikwijc.lte en lletail - Winclpark Oosterrnoer | / I 1O2O
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Verlichting en duisternis
ln het kader van luchtvaartveiligheid moeten windturbines vaak worden voorzien van

verlichting. Het MER beschrijft de noodzakelijke verlichting en de effecten hiervan op de

omgeving. Verlichting heeft invloed op de duisternis en kan flora en fauna in het gebied

beïnvloeden Ook heeft dit aspect een effect op de zichtbaarheid van het park (en de

windparkontwikkelingen in de nabijheid), hetgeen in het kader van de beoordeling van de

effecten op het landschap aldaar wordt behandeld.

Beinvloeding van LOFAR

ln de gemeente Borger-Odoom is ten zuidwesten van de windparklocatie het LOFAR
radiotelescoopproject in uitvoering. Dit project bestaat uit een achttiental kleine antennevelden
van elk c¡ca 2 hectare, verspreid liggend in het kerngebied van LOFAR met een omvang van

400 hectare (zone 1), ten zuidwesten van de windparklocalie. Daaromheen bevindt zich een

ruimere zone (zone 2) waarbinnen het gewenst is dat overleg over te ontplooien activiteiten
plaatsvindt en waarvoor de provincie Drenthe in haar omgevingsvisie aangeeft dat windmolens

het LOFAR-project niet mogen hinderen. ln zone 2 en ver daarbuiten bevinden zich de

antennevelden van de buitenstations. De buitenstations (ieder circa 2 á 3 hectare groot) ziln

verspreid over met name de noordelijke provincies van Nederland. Ook daarbuiten bevinden

zich antennevelden over een gebied met een diameter van enkele honderden kilometers. De

antennevelden zijn gekoppeld aan een supercomputer via een uitgestrekt glasvezelnetwerk;

gezamenlijk vormen zij de radiolelescoop. Voor ieder van deze stations wordl een aparte
planologische procedure gevolgd. Hoewel het plangebied voor windpark Oostermoer niet in
zone 1 oÍ 2 van het LOFAR-projecl is gelegen, kan mogelijk de aanwezigheid van een

antennestal¡on ten noorden van het plangebied relevant zijn. Ondezocht zal worden in welke
mate beînvloeding optreedt Er zal worden bezien of en zo ja in hoeverre er mogelijkheden zijn

om mogelijke negatieve invloeden uit te filteren, te voorkomen of anderszins te mitigeren. Voor

het ondezoek naar de beinvloeding en mogelijke mitigatie ervan zal relevante onafhankelijke

deskundigheid ingeschakeld worden.

4.2 Effectbeoordeling

De omvang van het studiegebied - het gebied waarbinnen zich mogelijke effeclen kunnen

voordoen - verschilt per milieuaspect. ln het algemeen is het studiegebied (aanzienlijk) groter

dan hel plangebied: het gebied waarbinnen zich de voorgenomen act¡viteit afspeelt,

De venivachte effecten worden beschreven en beoordeeld aan de hand van

beoordelingscriteria. Soms is dit een harde parameterwaarde die door de overheid is

aangewezen als een norm (getal). Bijvoorbeeld de grenswaarde voor geluidshinder. Het

nulaltematief fungeert als referentie voor de beoordeling van de effecten, De effectbeschrijving

zal waa¡ mogelijk en zinvol met cijfers onderbouwd worden. Waar effeclen niet cijfermalig

kunnen worden getoelst, gebeurt dit kwalitatief door deskundigen op basis van het relevante

wettelijke- en beleidskader. Naast blijvende effecten wordt ook aandachl besteed aan tijdelijke

en/of omkeerbare gevolgen. Ook wordt, waar relevant, aangegeven of cumulatie met andere
effecten en plannen kan optreden.

ln tabel 4.1 is het concepl beoordelingskader weergegeven dat ¡n het MER definitief
vastgesteld zal worden. Per milieuaspect is aangegeven welke criteria worden gebruikt en de

wijze waarop de effecten worden beschreven en beoordeeld (kwantitatief en/of kwalitatief).

Concept Notrtie Rerkwrjdte en Detatl 'Windpark Ooslernroer i /1 1020
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Tevens is aangegeven in de laatste kolom of verwacht kan worden dat er sprake is of zou
kunnen zijn van (cumulalie van) effecten vanuit de samenhang tussen windpark Drentse

Monden en Oostermoer.

Tabel 4.1 Beoordelingscr¡ter¡a per m¡lieuãspect

Aspecten Beoordellngscrlterla
Geluid . Aantal geluidgevoellge obleclen blnnen

geluidsniveaucontouren

Slagschaduw Aantal lvon¡ngen binnen
schaduwduurcontouren

Flora en fauna . Beschermde gebleden
o Beschermde soort€n
o Aantasting ecologische relaties

Efrectbeoordellng Samenhang
Ku¡ant¡tatief

Kwantitatief

Klvalitatief en
kurantltatief (soorten)

Kwalltatief

Kvyal¡tatief

Kwalitatief

Kwant¡tatief (aantal
objecten binnen de
velllgheldscontour)

Mogellik

Kwantitatief,resp. ln
MWh, Kton en Kton

Kualltatlef

K'r'ralitatief (mogelIk
ook deels kuantltatlef)

Culluurhistorle en
archeologie

Landschap

Waterhuishouding

Veiligheid

Duuzame
Energieopbrengst
en vermeden
emissies

Verlichting en
dulstemls

Belnvloeding van
LOFAR

. Aantastlngcultuurhlstorlschewaarden

. Aantastingardreologischeu¡aarden

. lnvloed op landschappelijke structuur

. Herkenbaarheldopstelllnçn

. lnvloed op d€ rust

. lnv'loed op lokale op€nheid
o lnvloed op reglonale openheid
. Zichtbaarheld

. Grondwater(kualitelt)

. Oppervlaktewater(aanuelgheid,kuraliteit)
o Hemelr¡¡aterafuoer
. Afvalwater

Bebowving
Weçn (uieg, water, rail)
lndustrie
Ondergrondse transportleidingen en kabels
Bovengrondse leldingen
Hoogspanningsleidinçn
DlJkl¡cham€n en waterkerlngen
Straalpaden t.b.v. telecommunicatle
Vliegverkeer
Zweefu liegveld Borgercompa gnie

. Opbrengst

. COz+misslereductie

. Vermedenzuuroqulvâlenten

. Benodigdeluchtvaartverlichting

. Effecten op duistemis en flora en huna

Belnvloeding van de
waamemlngsmogelljkheden van ds LOFAR
radiot€lescoop (mogelilk opgesplitst ln øiteria
voor verschillende belnvloedingsaspecten)

Nee

Ja

Ja

Moge ijk
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Om de effecten van de allernatieven per aspect te kunnen vergel¡jken, worden deze op basis
van een + / - score beoordeeld. Hiervoorwordt de volgende beoordelingsschaal gehanteerd:

Tabel 4.2 Beoordelingsschaal

Score Oordeel ten opzlcht van de rofurentlesltuatle (nulalternaflef)

- H€t voomemon leidt tot êen stork merkbare negatieræ verandering
- H€t voomemen leidt tot een merkbars negatieve ræranderlng

0 Hot voom€men onderccheidt lct¡ niet van de æfurentlesituaüe
+ Het voomemen leidt tot een merkbâr€ positieve verandering
++ Het voomemen leldt tot een sterk msrkbar€ verbeterlng van het milieu

lndien de effecten marginaal zijn, wordt dit in de voorkomende gevallen aangedu¡d met 0/+
(marginaal positiefl of 0Ê (marginaal negatief).

4.3 Mitigerendemaatregelen

De in het MER aan te geven milieueffecten kunnen door mlddel van het uitvoeren van

mitigerende maatregelen vezacht worden of teniet worden gedaan. ln het MER worden deze
maatregelen genoemd en beschreven. Een voorbeeld van een mitigerende maatregel is het
stilzetten van de turbine op momenten dat er slagschaduwhinder optreedt.

4.4 Leemten in kennis

ln het MER zal worden aangegeven welke belangrijke informatie onlbreekt en welke gevolgen
dit heeft voor de effectvoorspelling. Waar mogelijk zal worden aangegeven welke aanvullende
ondezoeken deze leemten kunnen wegnemen

4.5 Evaluatie

ln het MER zal aangegeven worden welke milieuaspecten tijdens en na het realiseren van het
voornemen gemonitord en geëvalueerd dienen te worden, teneinde na te gaan wat de

daadwerkelijk optredende milieueffecten zijn. Eventueel kunnen op basis daarvan maatregelen
getroffen worden.

Corrcept Notitie Rerkwjdte en Detatl - Wirrdpark C)ostermoer | 7l 1020
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5 PROCEDURES EN BESLUITVORMING

5.1 Rijkscoördinat¡eregel¡ng en rijksinpassingsplan

ln artikel 9b, eerste lid van de Elektriciteitswet'1998, is bepaald dat"de procedure, bedoeld in
artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet ruimtelijke ordening" van toepassing is

op windenergieprojecten mel een vermogen van tenminste 100 MW, Deze procedure wordt

kortweg aangeduid met de term rijkscoÖrdinatieregeling (RCR), Met behulp van de

rijkscoÖrdinatieregeling zorgt de rijksoverheid bij projecten van nationaal belang voor de

ruimtelijke besluitvorming. Dit betekent dat het onderhavige windenergieproject een door het

rijk gecoÖrdineerde ruimtelijke procedure doorloopt. Hierbij stellen de ministers van EL&l en

lenM het rijksinpassingsplan op dat de plaatsing van windturbines en bijbehorende
infrastructuur en netaansluiting mogelijk moet maken. Een rijksinpassingsplan is een ruimtelijk

besluit van het Rijk, dat vergelijkbaar is met een bestemmingsplan. Als tweede onderdeel van

de rijkscoördinatieregeling is coördineert het rijk de procedures voor de vergunningen en

andere besluiten. Er is altijd een minister die als projectminister optreedt. Bij energieprojecten
is dat de minister van EL&|.

ln de rijkscoördinatieregeling worden het rijksinpassingsplan en de overige besluiten
(vergunningen) die voor een project nodig zijn, tegelijkertijd en in onderling overleg voorbereid.
Alle besluiten voor een project worden tegelijkertijd in ontwerp ter inzage gelegd. Op dat
moment kan iedereen daarop een reactie geven, ook wel 'zienswijze'genoemd. De overheden
nemen daarna de definitieve besluiten ook weer tegelijkertijd, rekening houdend met de

ontvangen adviezen en zienswijzen. Als een burger of organisatie het niet eens is met één of
meer van de besluiten, kan hij/zij in beroep gaan bij de Raad van State. De Ministers van EL&l

en lenM stellen samen het rijksinpassingsplan vast, Verder blijven bij rijkscoördinatie de

verantwoordelijkheden voor de verlening van de vergunningen (de bevoegdheid) ongewijzigd:
¡ De initiatiefnemers blijven verantwoordelijk voor een goede projectvoorbereiding en het

aanvragen van alle benodigde vergunningen;
. De vergunningen, ook wel 'uitvoeringsbesluiten' genoemd, blijven de verantwoordelijkheid

van dezelfde overheden als wanneer het project niet door het rijk gecoördineerd zou

worden. De projectminister bepaalt echter in overleg met de betrokken overheden
wanneer alle ontwerpbesluilen en definitieve besluiten genomen worden. Ook vezorgt de
projectminister de terinzagelegging.

5.2 M.e.r.-procedure

ln hoofdstuk '1 is aangegeven dat de wet voorschrijft dat de procedures voor het project-m.e.r

en het plan-m.e.r. gecombineerd en gelijktijdig moeten worden doorlopen en ook dat in
beginsel één gecombineerd MER wordt gemaakt.l0 Ook ls de m.e.r.-procedure reeds kort
beschreven. ln deze paragraaf wordt uitgebreider weergegeven welke stappen in een m.e.r.-
procedure worden doorlopen.

Mededeling varì voornemen aan bevoegd gezag

Omdat in de combinatieprocedure sprake is van een m-e.r.-beoordelingsplichtig besluit op

aanvraag (i.c, de m.e.r.-beoordelingsplichtige omgevingsvergunning), vereist artikel 7.27,

eerste lid, Wm dat de initiatiefnemer mededeling doet aan het bevoegd gezag van het

t0 zie artikel 3,35, zesde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 14.4b van de Wet milieubeheer

Concept l.lolilre Reikwrjclte en Detail - \A/indpark Oosternroer | / 1 1O2Q
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voornemen om een aanvraag te doen voor een m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit en daarmee
automatisch voor een plan-m.e.r. Het desbetreffende bevoegde gezag is het bevoegd gezag

voor de vergunning.

Openbare kennisgeving

De bevoegde gezagen geven openbaar kenn¡s van het voornemen om een m.e.r.-plichtig
besluit voor te bereiden. Daarin staat dat stukken ter inzage worden gelegd, waar en wanneer
dit gebeurt, dat er gelegenheid is zienswijzen ¡n te dienen, aan wie, op welke wijze en binnen

welke termijn en of de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.)om

advies zal worden gevraagd over de voorbereiding van het plan.

Raadpleglng adviseurs en betrokken bestuursorganen over reikwijdte en detailniveau
Het bevoegd gezag raadpleegt de adviseurs en de overheidsorganen die bij de voorbereiding

van het plan moeten worden betrokken over de reikwijdte en het detailniveau van het MER. Het

raadplegen van de Commissie m.e.r. is niet verplicht, maar wordt vrijwillig gedaan om

zodoende een onafhankelijk advies op de inhoud van het op te stellen MER te hebben.

Raadpleging gebeurt door de nu voorliggende concept notitie reikwijdte en detail, waarin de

reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen MER wordt beschreven, naar de adviseurs,

betrokken bestuursorganen en de Commissie m.e.r. te verzenden.

Zienswijzen indienen

De concept notitie reikwijdte en detail wordt ln het kader van de bovengenoemde openbare

kennisgeving ter inzage gelegd zodat door eenieder zienswijzen kunnen worden ingebracht

Vaststellen reikwijdte en detailniveau van het MER

Alhoewel niet verplicht, ligt het voor de hand om de definitieve notitie reikwijdte en detailniveau,

voor het op te stellen MER vast te stellen. Daarbij zullen de ingekomen zienswijzen, hel advies

van de betrokken overhej.dsorganen en het advies van de Commissie m.e.r. worden

meegenomen. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het project-m.e.r.-deel van de notitie

en het Rijk voor het plan-m,e.r.-deel.

Opstellen MER

Het gaat hier dus om een gecombineerd plan- en project-MER. De eisen waaraan het MER

moet voldoen zijn beschreven in artikel 7.7 en artikel 7.23, eerste lid, Wm (en uiteraard de

defìnitieve notitie reikwijdte en detail). Samengevat moet het MER in elk geval

bevatten/beschrijven :

. het doel van het project;

. een beschrijving van het project en de 'redelijkerwijs in beschouwing te nemen'

alternalieven, zowel (bijvoorbeeld) qua ligging als qua uitvoeringswijze;
. welke plannen er eerder voor deze activiteit zijn vastgesteld en welke altematieven daarin

waren opgenomen;
. voor welk(e) besluit(en) het MER wordt gemaakt en welke besluiten met betrekking tot het

project al aan het MER vooraf zijn gegaan;

. een beschrijving van de 'huidige situatie en de autonome ontwikkeling' in het plangebied;

o Welke gevolgen het project en de alternalieven hebben voor het milieu en een motivering

van de manier waarop deze gevolgen zijn bepaald en beschreven en een vergelijking van

die gevolgen met de 'autonome ontwikkeling';
o effectbeperkendec.q. mitigerende maatregelen;
. leemten in kennis:
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a een publiekssamenvatting.

Openbaar maken van het MER en raadpleging Comm¡ssie m.e.r.

Het MER wordt ter inzage gelegd en voor advies vezonden aan de Commissie m.e.r.. De ter

inzage legging gebeurt in principe gel¡jktijdig met de ter inzage legging van het ontwerp-

ínpassingsplan en de ontwerpvergunningen.

Zienswijzen indienen

ledereen kan zienswijzen indienen op het MER, ontwerp-inpassingsplan en de

ontwerpvergunningen. De termijn daarvoor is 6 weken.

Advies Commissie m.e.r.

De Commissie m.e.r. geeft eveneens een advies op de ¡nhoud van het MER (toetsingsadvies)

waarbij zij de ingekomen zienswÜzen betrekt. Eventueel geven de z¡enswüzen en het advies

van de Comm¡ssie m.e.r. aanleid¡ng tot het maken van een aanvulling op het MER,

bijvoorbeeld om een aantal zaken wat verder uit te diepen of accenten te leggen.

Vaststellen plan inclusief motivering

Het bevoegd gezag stelt de definitieve plannen alsmede de vergunningen vast en geeft daarbij

aan hoe rekening is gehouden met de in het MER beschreven milieugevolgen en wat de

overwegingen zijn met betrekking tot de in het MER beschreven alternatieven, de zienswijzen

en het advies van de Commissie m,e.r.

Bekendmaken plan

De vastgestelde plannen en vergunningen worden bekendgemaakt. Daarna start de fase van

een mogelijk beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Behandeling van

bezwaren bij een rechtbank wordt bij toepassing van de rijkscoördinatieregeling overgeslagen

Evaluatìe

Het bevoegd gezag evalueert de werkelijk optredende milieugevolgen en neemt zo nodig

maatregelen om de gevolgen voor het milieu te beperken.

5.3 Nog te nemen besluiten

Voordat met de uitvoering van de voorgenomen activiteiten kan worden begonnen zijn er nog

verschillende besluiten nodig.

Voor het planologisch mogelijk maken van het windpark is een nieuw ruimtelijk kader (het

inpassingsplan) nodig in het kader van de Wro. Op grond van onder andere het MER zal

hierover een besluil genomen worden (zie paragraaf 5.1).

Voor de aanleg van het windpark is een omgevingsvergunning nodig, waarin vergunn¡ngen

voor diverse aspecten zijn opgenomen (bouw, milieu, etc.). Mogelijk is eveneens een

vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet en de Waterwet nodig. Ruimtelijk plan

en vergunningen zullen middels de rijkscoÖrdinatieregeling gecoördineerd (tegeliikertiid) in

procedure gaan.
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5.4 lnformatie en ¡nspraak

Voor dit project z¡jn er twee formele inspraakmomenten. De eerste inspraakperiode volgt op de

publicatie van deze notit¡e. Het is dan voor ieder mogelijk voorstellen te doen voor aspecten of
alternatieven die in het MER aan de orde moeten komen. De tweede inspraakperiode vindt
plaats na de terinzagelegglng van het ontwerp-inpass¡ngsplan, de ontwerpbesluiten en het

bijbehorend MER. De plaatsen en tüden van deze terinzageleggingen zullen bekend gemaakt

worden door middel van publ¡catie in één of meerdere dag-, n¡euws- of huis-aan-huisbladen of
op een andere geschikte wijze. Na verwerking van de zienswijzen zullen de definitieve

besluiten worden vastgesteld. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op een

of meerdere ontwerpbesluiten kunnen beroep instellen bij de Raad van State.

Zienswijzen kunnen gedurende de terinzagelegging onder vermelding van 'Startnotitie

windpark Oostermoer'worden gestuurd naar Bureau Energieprojecten. Voor windpark De

Drentse Monden heeft de concept notitie reikwijdte en detail van 24 juni tot 4 augustus 201 1 ter

inzage gelegen. Zienswijzen die in deze periode ten aanzien van de startnotitie windpark De

Drentse Monden zijn ingediend, hoeven niet opn¡euw te worden ingediend.

Adresgegevens voor het indienen van schriftelijke zienswijzen

Bureau Energieprolecten

lnspraakpunt Windpark Oostermoer en windpark De Drentse Monden

Postbus 223

2250 AE Voorschoten

Meer informatie over het initiatief is te verkrijgen bij:

Windpark Oostermoer

T.a.v. Dhr. E. Bots

Postbus 4098

3502 HB Utrecht

+31 (0) 30 753 3'l 00

Eelco.bots@windunie.nl

Windoark De Drentse Monden

Dhr. H.W. ten Have

1e Exloërmond 122

9573 PG Eerste Exloërmond
+31 (0) 6 497 186 12

h.w.ten.have@gmail.com

Dhr, J.A.M, Mentink

Bosje 2

9511 TD Gierterveen

Dhr. A. Vermeulen

Postbus 3'141

7500 DC Enschede

+31 (0) 53 434 12 00

a.vermeulen@raedthuys.nl
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Bijlage 1 Gebruikte afkortingen en begrippen

Alternatief
Andere wijze dan de voorgenomen activiteil om (in aanvaardbare mate) tegemoet te komen

aan de doelstelling(en). De Wet milieubeheer schrijft voor, dat in een MER alleen
alternatieven moeten worden beschouwd, die redelijkenrvijs in de besluitvorming een rol

kunnen spelen.

Ashoogte

De hoogte van de rotor-as, waaraan de rotorbladen van de windturbine zijn bevestigd, ten
opzichte van het maaiveld.

Autonome ontw¡kkeling
Veranderingen, die zich in het milieu zullen voltrekken als noch de voorgenomen act¡vite¡t,

noch een van de alternatieven worden gerealiseerd. Zie ook 'nulalternatief

en'referent¡esituatie'.

Bevoegd gezag

ln het kader van de Wet milieubeheer en de Wet op de ruimtelijke ordening: één of
meer overheidsinstanties die bevoegd zijn om over de activiteit van de initiatiefnemer het

besluit te nemen waarvoor het Milieueffectrapport wordt opgesteld.

Commissie voor de milieuetfectrapportage (Commissie m.e.r.)

Commissie van onafhankelijke deskundigen die het bevoegd gezag adviseert over de
gewenste inhoud van het milieueffectrapport en in een latere fase in het toetsingsadvies over
de kwaliteit van het milieueffectrapport.

Concept notitie R&D

Zie bij 'Notitie R&D'.

lnitiatiefnemer

Degene die een m.e.r.-plichtige activiteit wil ondernemen, in dit geval (voor Oostermoer)
Windunie Development en twee groepen agrariërs en grondeigenaren.

Mitigatie

Het verminderen van nadelige effecten (op het milieu) door het treffen van bepaalde
maatregelen.

M il ieueffectrapportage (m.e.r.)

De procedure van milieueffectrapportage; een hulpmiddel bij de besluitvorm¡ng, dat beslaat uit

het maken, beoordelen en gebruiken van een milieueffectrapport en het evalueren achteraf
van de gevolgen voor het milieu van de uitvoering van de actlviteit waarvoor een

mil¡eueffectrapport is opgesteld.

MER

Milieueffectrapport. Een openbaar document waarin van een voorgenomen activileit van

redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven of varianten de te verwachten gevolgen
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