Bosch & van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
3533 JG Utrecht
030 – 677 6466

Auteurs
R. Hoenkamp
Q. Isselman

Opdrachtgever
Eneco Wind
Vrijstad Windwinning

Windwinning Culemborg
Toelichting omgevingsvergunningaanvraag

Windwinning Culemborg
Toelichting omgevingsvergunningaanvraag
Datum
01-02-2021

Versie
1.0

Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
3533 JG Utrecht
Tel:
Mail:
Web:

030-677 6466
info@boschenvanrijn.nl
www.boschenvanrijn.nl

© Bosch & Van Rijn 2021
Behoudens hetgeen met de opdrachtgever is overeengekomen, mag in dit rapport vervatte
informatie niet aan derden worden bekendgemaakt. Bosch & Van Rijn BV is niet aansprakelijk voor schade door het gebruik van deze informatie

Windwinning Culemborg
Toelichting omgevingsvergunningaanvraag

Inhoudsopgave
H OOFDSTUK 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

H OOFDSTUK 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

BIJLAGE A

INLEIDING

3

Inleiding
Initiatiefnemer
Locatie
Het bouwplan
Procedure
Windturbines
Gebruik
Civiele infrastructuur
Elektrische infrastructuur
Uitstel aanlevering gegevens

3
3
4
4
4
5
8
8
8
8

TOELICHTING MILIEUEFFECTEN

9

Inleiding
Geluid
Slagschaduw
Gezondheid
Bodemkwaliteit, archeologie en water
Externe veiligheid
Landschap
Ecologie
Energieopbrengsten en vermeden emissies
Radar
M.e.r.-procedure

COMBI-MER
MER bijlage A
MER bijlage B
MER bijlage C
MER bijlage D
MER bijlage E
MER bijlage F

BIJLAGE B
BIJLAGE C
BIJLAGE D
BIJLAGE E

Akoestisch onderzoek
Slagschaduwonderzoek
Onderzoek externe veiligheid
Landschappelijke beoordeling
Ecologisch onderzoek
Slagschaduw cumulatie

AERIUS-BEREKENING
VOOR- EN ZIJAANZICHT
SITUATIETEKENING
RADARVERSTORINGSONDERZOEK

9
9
9
10
10
11
14
15
16
16
17

18
18
18
18
18
18
18

18
18
18
18

Inleiding
2

Windwinning Culemborg
Toelichting omgevingsvergunningaanvraag

Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1

Inleiding
In verband met de bouw en het gebruik van het beoogde windpark Windwinning
Culemborg is een vergunning nodig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het betreft een omgevingsvergunning voor de volgende activiteiten:
➢ Bouwen (artikel 2.1 lid 1 aanhef onder a Wabo);
➢ Milieu (artikel 2.1 lid 1 aanhef onder e Wabo)
De vergunning wordt gecoördineerd voorbereid met een aanpassing op het bestemmingsplan om het windpark mogelijk te maken.
De aanvraag betreft een vergunning voor onbepaalde tijd voor een windpark bestaande uit zes windturbines inclusief bijbehorende voorzieningen zoals kabels en
infrastructuur. De onderbouwing voor deze opstelling van turbines is toegelicht in
het MER behorend bij deze aanvraag.

1.2

Initiatiefnemer
Vrijstad Windwinning en Eneco zijn voornemens om in het buitengebied van de gemeente Culemborg ten zuiden van het bedrijventerrein de Pavijen en de Provinciale
weg N320 op te richten en te exploiteren. Voor de activiteiten die samenhangen
met de bouw en het gebruik van het windpark is een omgevingsvergunning noodzakelijk.
Contactgegevens van de initiatiefnemers zijn:
Eneco Wind B.V.
Postbus 8208
3009 AE Rotterdam
Hylke.Jelsma@eneco.com
Coöperatie Vrijstad Windwinning U.A
Frederik van Eedenlaan 30
4103 WB Culemborg
085 – 016 14 13
arjen@vrijstadenergie.nl
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1.3

Locatie
De windturbines van het beoogde Windwinning Culemborg worden in een lijnopstelling tussen de Wetering en de N320 gebouwd. Het plangebied ligt volledig binnen de grenzen van gemeente Culemborg. In figuur 1 is de locatie van het windmolenpark weergegeven.

Figuur 1

Situering locatie Windwinning Culemborg

1.4

Het bouwplan
Het bouwplan bestaat uit de volgende onderdelen:
➢ 6 windturbines;
➢ 6 windturbinefundamenten;
➢ Per windturbine een kraanopstelplaats, inclusief eventueel benodigde
hulpconstructies;
➢ Uitweg naar openbare weg.

1.5

Procedure
De gemeente is voornemens aan het initiatief mee te werken middels een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het gaat daarbij om het bouwen van een bouwwerken het oprichten
van een inrichting.

Inleiding
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De Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft op grond van 9f, lid 1 van de Elektriciteitswet afgezien van haar bevoegdheid voor vergunningverlening voor het windpark waarmee de gemeente de taak op zich heeft genomen om de ontwikkeling
van onder meer dit windpark planologisch mogelijk te maken. Het college van burgemeester en wethouders is daarmee bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning en het MER.

1.6

Windturbines
Aangezien er nog geen overeenkomst is gesloten met een fabrikant van windturbines is voorliggende vergunningaanvraag gebaseerd op een fictief windturbinetype
met algemene kenmerken. Voor ruimtelijke kenmerken als ashoogte en rotordiameter is een bandbreedte aangehouden. Het te bouwen windturbinetype, waarvan
de gegevens uiterlijk drie weken voor aanvang van de bouw (zie ook paragraaf 1.10)
worden aangeleverd, past hoe dan ook binnen deze bandbreedte. De afmetingen
van de windturbinetypen zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1

Kop 1

Afmetingen turbines

Onderdeel

Hoogte (m)

Ashoogte

minimaal 155 m
maximaal 180 m
(vanaf bovenkant maaiveld)
minimaal 155 m
maximaal 180 m
minimaal 232,5 m
maximaal 270 m
(vanaf bovenkant maaiveld)

Rotordiameter
Tiphoogte

De zes beoogde windturbines bestaan uit een conisch gevormde stalen mast of betonnen toren of een combinatie van beiden (zie Figuur 3), afhankelijk van het te
bouwen windturbinetype. Op de mast of toren bevindt zich een gondelhuis waar
drie rotorbladen aan zijn bevestigd. Alle zes turbines zijn qua afmetingen en kenmerken identiek. In tabel 2 zijn de kenmerken van de windturbine weergegeven.
De aanzichten van de windturbine, inclusief afmetingen, zijn weergegeven op Figuur 2.
Figuur 2

Schematische weergave van mogelijke afmetingen van de te plaatsen windturbines
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Tabel 2

Kop 1

Kenmerken windturbine

Kenmerken

Bouwplan

Rotor
Funderingsprincipe

3 bladen per rotor
Fundatieplaat van gewapend beton gefundeerd op grond verdringende
heipalen of schroefpalen.
Hoogste fundament is afgestemd op peil (omliggend maaiveld).
Het principe van het windturbinefundament is weergegeven op tekening.
Prefab betonpaal, vibropaal of schroefpaal
Grijs/wit

Paalsysteem
Kleurstelling turbine

Figuur 3

Verhouding stalen mast en betonnen toren

De coördinaten van de windturbines liggen vast. Deze zijn weergegeven in tabel 3.
Tabel 3

Kop 1

Coördinaten windturbines

Windturbine

x

y

Wt 1
Wt 2
Wt 3
Wt 4
Wt 5
Wt 6

140.562
141.141
141.702
142.257
142.945
143.530

437.643
437.811
437.965
438.119
438.314
438.475

Constructieve veiligheid
Het type windturbinetype dat wordt gebouwd voldoet aan de IEC veiligheidsnorm
voor windturbines. In Nederland zijn alleen de conform IEC-WT01 of IEC-61400-22
gecertificeerde windturbinetypen toegestaan. Dit certificaat wordt uiterlijk enkele
weken voor de start van de bouw overlegd aan het bevoegd gezag.
Voor ingebruikname van de windturbines worden de windturbines conform de van
toepassing zijnde procedure onderworpen aan een test.

7
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1.7

Gebruik
Een windturbine is een bouwwerk dat wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit uit wind. De windturbines zijn niet bestemd voor het verblijf van personen.
Het betreft een onbemande machine installatie. Het bouwwerk dient wel toegankelijk te zijn voor inspectie, onderhoud en reparatie.
Bedrijfstijden
Elk windturbinetype gaat in en uit bedrijf bij bepaalde windsnelheden. De windsnelheid ter hoogte van de rotoras is hierbij bepalend. Aangezien de omstandigheden
niet afhankelijk zijn van dag of nacht is de windturbine in principe, bij voldoende
wind, 24 uur per dag en 7 dagen per week in bedrijf. De maximale en minimale cutin en cut-out windsnelheden, dat zijn de windsnelheden waarbij de turbine juist
begint te draaien respectievelijk waarbij de turbine om veiligheidsredenen wordt
gestopt, zijn windturbine specifiek.

1.8

Civiele infrastructuur
Kraanopstelplaats en onderhoudswegen
Per windturbine wordt een kraanopstelplaats en bouw- en onderhoudswegen gerealiseerd ten behoeve van de bouw en onderhoud van de windturbines. De kraanopstelplaatsen en onderhoudswegen zullen worden weergegeven op de situatieschets.

1.9

Elektrische infrastructuur
Windparkbekabeling
De windturbines worden onderling en met het zogeheten onderstation verbonden
door middel van ondergrondse bekabeling. De ligging hiervan wordt op een later
moment bepaald en indien een aanlegvergunningplicht optreedt zal betreffende
vergunningen t.z.t. aangevraagd worden.
Inkoopstation
Bij het windpark wordt een onderstation gerealiseerd waarin de opgewekte stroom
vanuit de windturbines indien nodig wordt getransformeerd naar de spanning die
wordt gevraagd vanuit de netbeheerder. In het inkoopstation bevindt zich tevens
de meet- en schakelinstallatie van het windpark en de inkoop- en schakelinstallatie
van de netbeheerder. De exacte locatie en uitvoering van het inkoopstation, waar
de netaansluiting wordt gerealiseerd, bevindt zich binnen de projectgrens en is
weergegeven op de situatieschets. Het inkoopstation wordt tevens planologisch
mogelijk gemaakt in het te coördineren bestemmingsplan.

1.10

Uitstel aanlevering gegevens
Windwinning Culemborg verzoekt het college van B&W van Culemborg conform
artikel 4.7 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en artikel 2.7 van de Ministeriële
regeling omgevingsrecht (Mor) in de vergunning te bepalen dat gedetailleerde gegevens en bescheiden van het te realiseren type windturbine, funderingen en
kraanplaatsen uiterlijk drie weken voor aanvang van de bouw worden verstrekt.

Inleiding
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Hoofdstuk 2 Toelichting milieueffecten
2.1

Inleiding
Ten behoeve van het plan is een Combi-MER en een ontwerpbestemmingsplan
(OBP) opgesteld. Het milieueffectrapport bevat een aantal alternatieven en het
OBP gaat alleen over de aangevraagde opstelling. In dit hoofdstuk worden de milieuthema’s beknopt weergegeven voor: geluid, slagschaduw, gezondheid, Bodemkwaliteit, archeologie en water, externe veiligheid, landschap en cultuurhistorie,
ecologie en energieopbrengst en vermeden emissies. Een uitgebreidere beschrijving zijn terug te vinden in de Combi-MER met bijbehorende bijlagen.

2.2

Geluid
In het kader van MER en het OBP voor de omgevingsvergunningaanvraag is een
akoestisch onderzoek uitgevoerd. Er zijn twee windturbinetypen onderzocht die
passen binnen de bandbreedte voor de afmetingen van de windturbines. De windturbinetypen zijn zodanig gekozen dat daarmee de minimale en maximale geluidbelasting in de omgeving van het windpark kan worden weergegeven. In het akoestisch rapport wordt ingegaan op diverse aspecten zoals laagfrequent geluid en de
referentiesituatie met de huidige windturbines.
Uit de rekenresultaten blijkt dat voldaan kan worden aan de normen uit het Activiteitenbesluit. Voor de ondergrens geldt dat hiervoor geen geluidmitigerende maatregelen getroffen hoeven te worden. Voor de bovengrens geldt dat de windturbines middels toepassing van geluid mitigerende modi aan de normen kunnen voldoen.
Conclusie
Uit de berekeningsresultaten volgt dat Windpark Windwinning Culemborg, bestaande uit zes windturbines, na mitigatie voldoet aan de standaard grenswaarden
voor windturbines conform het Activiteitenbesluit milieubeheer. De geluidsbelasting ten gevolge van het plan doet derhalve geen afbreuk aan het woon- en leefklimaat in de omgeving van het windpark.

2.3

Slagschaduw
In het kader van het MER en ruimtelijke onderbouwing voor de omgevingsvergunningaanvraag is een slagschaduwonderzoek uitgevoerd. Voor het slagschaduwonderzoek is het uitgangspunt gehanteerd dat geen stilstandsvoorziening nodig is als
de gemiddelde duur van hinderlijke schaduw minder is dan 5 uur en 40 minuten
per jaar (17 dagen maal 20 minuten per dag). Dit is een strengere beoordeling dan
volgens de Activiteitenregeling strikt noodzakelijk is.
9
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Er bevinden zich bij de bovengrens 89 woningen binnen de 5:40 uur slagschaduwcontour. Dat wil zeggen dat op deze woningen niet voldaan wordt aan de norm
voor slagschaduw. Om aan de norm te voldoen zal daarom mitigatie door middel
van stilstand toegepast worden om te voldoen aan de norm.
Conclusie
In de omgeving van Windpark Windwinning Culemborg zijn slagschaduwgevoelige
objecten (woningen) aanwezig waar de maximaal toegestane schaduwduur wordt
overschreden. Om die reden moeten de beoogde turbines worden voorzien van
een stilstandvoorziening. Deze verplichting volgt direct uit het Activiteitenbesluit.
Door middel van de omgevingsvergunning is geborgd dat bij exploitatie van het
windpark wordt voldaan aan deze norm.

2.4

Gezondheid
Bij de overweging van mogelijke gezondheidsrisico’s van windturbines in vergelijk
met conventionele energiewinningen (zoals het verbranden van fossiele brandstoffen) is het belangrijk te realiseren dat er naast een kleine hoeveelheid broeikasuitstoot bij de bouw geen verdere schadelijke emissie van stoffen optreedt. Dat leidt
tot een direct positief effect op zowel gezondheid als milieu in vergelijking met bijvoorbeeld bruin- of steenkoolcentrales.
Wel is aangetoond dat bij slechte informatievoorziening angsten en bedenkingen
kunnen ontstaan onder omwonenden van een windpark. Dit kan tot stress leiden,
wat gezondheidsrisico’s met zich meebrengt (Bron: Umwelt Bundesamt, 2016).
Op gebied van gezondheid speelt met name het onderwerp geluid (zowel hoorbaar
als laagfrequent). Daarom is voor dit milieuthema dezelfde beoordeling gehanteerd
als voor geluid.
Er is een gezondheidseffectscreening (GES) uitgevoerd om de werkelijke gezondheidsrisico’s rondom de milieufactoren geluid en slagschaduw in beeld te brengen,
in aanvulling op wettelijke milieunormen of afspraken.
Conclusie
Voor zowel geluid als slagschaduw is een cumulatieve berekening uitgevoerd. Voor
geluid stijgt hierbij de GES-score tussen de 0- en 3 punten voor omliggende woningen. Voor slagschaduw zijn er maximaal 51 woningen waarbij meer dan 5 uur en 40
minuten slagschaduw optreedt als gevolg van cumulatie van het bestaande windpark. Uiteindelijk zal door de voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan
bij geen woningen meer dan 30 minuten slagschaduw per jaar optreden.

2.5

Bodemkwaliteit, archeologie en water
Voor het milieuaspect bodem wordt getoetst of op de locatie verontreinigde gronden te verwachten zijn. Hiermee kan een inschatting worden gemaakt of verontreiniging te verwachten en aan te treffen is tijdens de bouw van het windpark.
Voor het milieuaspect archeologie wordt getoetst of op een bepaalde locatie archeologische waarden bekend zijn dan wel te verwachten zijn.
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Voor het milieuaspect water wordt getoetst of windturbines voorzien zijn op of nabij gronden die relevant zijn voor de waterhuishouding. Ten behoeve hiervan wordt
gekeken naar grondwater, grondwaterbeschermings- en waterwingebieden en
naar waterbergingsgebieden.
Bodemkwaliteit
Bij de aanleg van de windmolens zullen bodemwerkzaamheden plaatsvinden. De
verankering van de windmolens vindt plaats met een betonnen voet. Daardoor zal
een hoeveelheid grond ontgraven moeten worden. Voor de uitvoeringsfase zal in
het kader van de bouwvergunning en de Arbowet een bodemonderzoek ter plaatse
van de posities moeten worden uitgevoerd. Ook zal worden onderzocht of gezien
de definitieve omvang van de ontgrondingen een ontgrondingsvergunning/melding
benodigd is.
Voor de inschatting van de bodemkwaliteit op de locaties van de windturbines is
bekeken of er op dit moment bedrijfsactiviteiten op de locaties plaatsvinden, waarbij potentieel bodemverontreiniging kan ontstaan, en of in het verleden activiteiten
hebben plaatsgevonden waarbij bodemverontreiniging is ontstaan. Geen enkele
windturbinelocatie is gesitueerd op locaties waar bodemverontreiniging bekend is
of potentiële bodembedreigende bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden
Archeologie
Alle windturbinelocaties vallen buiten de gebieden met een archeologische
waarde. Derhalve is archeologisch onderzoek niet nodig.
Water
Door het initiatief wordt 48.000m2 (4,8ha) verhard door de aanleg van wegen en
andere voorzieningen. De fundaties zijn volledig verhard (0,75ha), maar de toegangswegen en kraanopstelplaatsen zijn halfverhard (4,05 ha). De compensatieopgave is dus 2,775 hectare (0,75+4,05/2). Conform de rekenregels uit de Keur betekent dit een compensatieopgave van 1209,90m3 (436m3x2,775ha). Dit kan omgezet
worden naar vierkante meters, rekeninghoudend met een peilstijging van 0,3m.
Dan komt de watercompensatie uit op 4033m2 (=1209,9m3/0,3m). Voor deze compensatie wordt een watervergunning aangevraagd.
Conclusie
Alle turbines vallen buiten locaties met archeologische waarden. Voor de mogelijke
effecten op bodem en water zullen benodigde vergunningen aangevraagd worden/
meldingen gedaan worden.

2.6

Externe veiligheid
In het kader van het milieueffectrapport voor de omgevingsvergunningaanvraag is
een externe veiligheidsonderzoek uitgevoerd.
Gebouwen
De normen omtrent windturbines en bebouwing worden gegeven in het Activiteitenbesluit in art. 3.15a. De norm is als volgt:
➢ Het plaatsgebonden risico (PR) voor een buiten de inrichting gelegen kwetsbaar
object, veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van windturbines,
is niet hoger dan 10-6 per jaar.
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➢ Het PR voor een buiten de inrichting gelegen beperkt kwetsbaar object, veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van windturbines, is niet hoger
dan 10-5 per jaar.
Op basis van de berekende risicocontouren en objecten kent het plangebied geen
beperkt kwetsbare objecten of kwetsbare objecten binnen de 10-6-contour en geen
objecten binnen de 10-5-contour.
Figuur 4

Risicocontouren van de grootst mogelijke windturbine uit de bandbreedte

Risicovolle installaties
Windturbines hebben een risico verhogend effect op objecten binnen de maximale
werpafstand bij overtoeren. Op basis van generieke faalfrequenties, het kogelbaanmodel en de maximale parameters van de geplande windturbine zijn de werpafstanden en risicocontouren berekend.
Binnen de maximale werpafstand bij overtoeren liggen drie objecten waarbij de
verhoging van de faalkans ver onder de 10% blijft.
Buisleidingen
Bij de gehele bandbreedte van de opstelling geldt dat de leidingen die gevaarlijke
stoffen transporteren zich bevinden buitende wieklengte +1/3de wieklengte of
werpafstand bij nominaal toerental. Hiermee wordt er voldaan aan de adviesafstand van Gasunie.
Figuur 5

Buisleidingen
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Infrastructuur
Uit onderstaande figuur blijkt dat twee windturbines overdraaien over de Holderweg. Doordat er overdraai plaatsvindt is de kans berekend dat een persoon wordt
geraakt door een afgebroken wiek, mast en/of gondel. De totale trefkans komt neer
op 2,72*10-12 per passage.
Bij de bovengrens wordt aan het IPR voldaan zolang één passant niet meer dan
367.647 keer per jaar de windturbine passeert. Dit komt overeen met 1007 passages per dag, gedurende een heel jaar, door een en dezelfde persoon. Tevens wordt
aan het MR (2*10-03) voldaan zolang niet meer dan 735.294.118 passanten per jaar
de windturbines passeren.
Gelet op de aard van de weg is het niet realistisch dat het IPR of het MR wordt
overschreven.
Figuur 6

Overdraai van de windturbines over openbare wegen
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Veiligheidsnormen Interne veiligheid (NVN en IEC)
Buiten de eerdergenoemde eisen en richtlijnen omtrent externe veiligheid dienen
windturbines ook te voldoen aan eisen omtrent interne veiligheid. Bij interne veiligheid gaat het om voorzieningen in en aan de windturbines zelf, die de kans op
onveilige situaties (o.a. brand, elektrocutie, afwerpen van ijsafzetting) zo klein mogelijk maken. Dergelijke interne veiligheidsvoorzieningen gelden voor elk type turbine in elke willekeurige opstelling. Deze veiligheidsvoorzieningen zijn samengevat
in een geobjectiveerd eisenpakket NVN 11400-0 “Windturbines, voorschriften voor
typecertificatie, technische eisen” of haar opvolger IEC 61400-1 “Wind Turbine Safety and Design“. Windturbines dienen voorzien te zijn van een geldig typecertificaat conform de hierboven genoemde normen. Dit onderdeel vormt daarom verder
geen beoordelingscriterium. De te plaatsen turbines zullen ten minste voldoen aan
de IEC-2 norm voor kustlocaties.
Conclusie
Op grond van het onderzoek behorend bij het Combi-MER en het Bestemmingsplan (VOBP) voldoet het plan aan de wet- en regelgeving ten aanzien van externe
veiligheid.

2.7

Landschap
In het kader van het MER en het VOBP is een landschappelijke analyse en beoordeling uitgevoerd.
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Vanuit de landschappelijke analyse zijn de mogelijke nadelige gevolgen van de verschillende alternatieven op de thema's landschap en cultuurhistorie beoordeeld.
Daarnaast zijn deze alternatieven beoordeeld op de effecten op de kernkwaliteiten
(de zogenaamde OUV) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De systematiek van
beoordelen is gebaseerd op de 'Leidraad voor Heritage Impact Assessments'. Het
MER en de HIA zijn twee aparte producten, met elk een eigen status, beoordelingswijze en proces. Waar een MER een juridisch verplicht onderdeel kan zijn in een
planproces, is een HIA onderdeel van de richtlijnen van UNESCO. Voor de besluitvorming kan een HIA van belang zijn, omdat nadrukkelijk de waarden en effecten
op het werelderfgoed centraal staan.
Het resultaat van de MER-beoordeling bestaat uit een onderbouwing waarin duidelijk naar voren komt wat de mogelijke belangrijke nadelige gevolgen van het
windpark zijn op de thema's landschap en cultuurhistorie. Het resultaat is een deelproduct wat opgenomen wordt in de totale effectrapportage.
Het resultaat van de HIA bestaat uit een onderbouwing waarin duidelijk naar voren
komt of het windpark een effect heeft op de Uitzonderlijke Universele Waarde
(OUV) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is en op welke wijze het windpark ruimtelijk goed ingepast kan worden.
Conclusie MER
In deze beoordeling zijn de effecten van het voorkeursalternatief op landschap en
cultuurhistorie beschouwd. Het gaat hierbij om de ruimtelijke kenmerken, maat en
schaal, openheid, beleving en ruimtelijke kwaliteit, en eventuele interferentie met
bestaande windturbines. Het plan heeft op verschillende landschappelijke aspecten
effect.
Conclusie HIA beoordeling
Er is geen sprake van een negatief effect op de kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Alle attributen van het strategisch landschap, de waterstaatkundige werken en de militaire versterkingen blijven onaangetast. Dit geldt zowel voor
de integriteit als de authenticiteit: er wordt feitelijk niks weg genomen en de geloofwaardigheid van het systeem blijft behouden. Er is geen effect op de OUV van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De visuele integriteit wordt op enkele zichtpunten
gering aangetast.

2.8

Ecologie
In het kader van het MER en het VOBP is een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Het
natuuronderzoek bestaat uit een toetsing aan de natuurwetgeving uitgevoerd in
het kader van windpark Windwinning Culemborg.
Uit de uitgevoerde AERIUS-berekening voor Windwinning Culemborg blijkt dat
sprake zal zijn van een tijdelijke en beperkte stikstofdepositie op Natura 2000-gebied Lingegebied & Diefdijk-Zuid. Deze berekende stikstofdepositie betreft maximaal 0,02 mol/ha/jaar op habitattypen waarvan de kritische depositiewaarde
(KDW) reeds overschreden wordt. Gezien de tijdelijkheid en beperktheid van de
werkzaamheden is de verwachting dat geen sprake is van significante negatieve
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effecten op aangewezen natuurtypen. Dit zal in de vergunningaanvraag Wnb nader
worden onderzocht.
Ook worden de wezenlijke kenmerken van het Gelders Natuurnetwerk niet of nauwelijks aangetast. De geplande windturbines zullen buiten overig provinciaal beschermde natuurgebieden, zoals weidevogel- en ganzenrustgebieden, worden gesitueerd.
In het kader van de Wnb soortenbescherming kunnen de windturbines in de gebruiksfase leiden tot aanvaringsslachtoffers onder vogels en vleermuizen (voorzienbare sterfte). Omdat het om voorzienbare sterfte gaat, wordt een ontheffing van
verbodsbepalingen genoemd in Artikel 3.1 lid 1 en Artikel 3.5 lid 1 van de Wnb aangevraagd. Overigens zijn voor de soorten, waarvoor een ontheffing benodigd is,
geen significant negatieve gevolgen voor de staat van instandhouding te verwachten.
Conclusie
Nu voor mogelijke negatieve effecten op beschermde gebieden een vergunning
wordt aangevraagd en er voor voorzienbare sterfte onder vleermuis- en vogelsoorten een ontheffing wordt aangevraagd, wordt geconcludeerd dat het aspect ecologie de uitvoering van het project niet in de weg staat.

2.9

Energieopbrengsten en vermeden emissies
Wanneer windturbines elektriciteit produceren wordt op dat moment minder
‘grijze’ stroom door kolen- en (vooral) gascentrales geproduceerd, met bijbehorende vermindering van CO2-, fijnstof en emissies van verzurende stoffen.
In het kader van de MER en het VOBP is onderzocht hoe groot de energieopbrengst
en daarmee de vermeden emissies zijn.
Op basis van het lokale windaanbod en technische eigenschappen van windturbines is de te verwachten elektriciteitsopbrengst van de alternatieven berekend. De
vermindering van deze emissies is een direct gevolg van de energieopbrengst en
wordt om dubbeltelling tegen te gaan niet apart beoordeeld.
De verwachte productie van het windpark ligt tussen de 134.120 en 164.428 MWh
per jaar.
Conclusie
Het plan levert een positieve bijdrage aan de vermindering van uitstoot van broeikasgassen.

2.10

Radar
De bouwbeperkingen binnen het radar-verstoringsgebied zijn vastgelegd in het Besluit (Barro) en de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro). In artikel
2.4 van de Rarro zijn de radarverstoringsgebieden beschreven, waarvoor op basis
van artikel 2.6.9 van het Barro bouwhoogte-beperkingen gelden in verband met
radarverstoring. Tezamen met de artikelen 2.5 en 2.6 geeft dit artikel het regime
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om te beoordelen of er sprake is van onaanvaardbare gevolgen voor de werking
van de radar.
Het doel van dit regime is om zeker te stellen dat de defensieradars een goed beeld
van het luchtruim – en van wat daar vliegt behouden en dat dit beeld niet in onaanvaardbare mate wordt verstoord door hoge objecten. Met het oog hierop kunnen
op grond van artikel 2.6.9 van het Barro hoge objecten in een radarverstoringsgebied slechts worden toegestaan nadat is aangetoond dat deze objecten het radarbeeld niet ontoelaatbaar verstoren, en op grond hiervan gunstig is beoordeeld door
het Ministerie van Defensie.
Voor deze locatie geldt hierbij een toetsingsverplichting voor windmolens hoger
dan 90 meter NAP.
Een gevolg van de regelgeving is dat bij toetsingsplichtige bouwwerken een VVGB
afgegeven dient te worden door het Ministerie van Defensie.
Door TNO wordt radaronderzoek uitgevoerd op basis van de maximale afmetingen
van de geplande windturbines (worst case). Omdat voor het radarstation Herwijnen
nog verschillende alternatieven worden onderzocht is op die moment niet zeker te
stellen dat voor alle alternatieven voldaan wordt aan de eisen voor radarverstoring.
Er is een voorwaardelijke verplichting opgenomen in het bestemmingsplan om te
verzekeren dat de turbines pas gebouwd mogen worden na een VVGB van Defensie.
Conclusie
Het plan kan alleen uitgevoerd worden als er geen ongeoorloofde radarverstoring
plaatsvindt. Dit is geborgd in het bestemmingsplan.

2.11

M.e.r.-procedure
De wet milieubeheer (artikel 14.4b) maakt het mogelijk dat, wanneer zoals in dit
geval voor één activiteit zowel een plan- als een project-MER worden opgesteld,
deze gecombineerd kunnen worden tot één combi-MER. Voor een m.e.r.-beoordelingsplichtig windturbinepark moet het bevoegd gezag beoordelen of een projectMER ten behoeve van de vergunningaanvraag nodig is. Nu er voor het plan reeds
een MER opgesteld dient te worden, is er voor het project deel gekozen aan te sluiten bij het planMER door middel van een combi-MER. Er is daarmee door initiatiefnemer voor gekozen geen m.e.r.-beoordeling uit te laten voeren voor het projectdeel, maar direct een MER op te stellen. Dit gecombineerde MER is mogelijk met
de toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling in de Wet ruimtelijke ordening.
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