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/ Beleidskader en te  
nemen besluiten 

Dit hoofdstuk geeft aan op welke wijze de resultaten van deze milieueffectrapportage 
worden meegenomen in de besluitvormingsprocedure(s) over het Windpark Eemshaven. In 
dit verband worden al eerder genomen besluiten beschreven die richtinggevend kunnen 
zijn dan wel randvoorwaarden of beperkingen kunnen opleveren voor nog te nemen 
besluiten. in relatie tot de besluitvorming zal in het MER informatie worden verstrekt over: 

Beleidskader (paragraaf 7.2). 
Betrokkenen (paragraaf 7.3). 

Besluitvormingsprocedure (paragraaf 7.4). 

7.2 BFLEIDSKADER 

Per beleidsniveau (rijk, provincie en gemeente) wordt in deze paragraaf een overzicht 
gegeven van de relevante beleidsplannen. Eerst komen de plannen op het gebied van 
energie aan de orde, vervolgens op het gebied van ruimtelijke ordening en natuur en milieu. 
Aan het einde van de paragraaf wordt een overzicht gegeven van relevante wet- en 

regelgeving en relevante visies en plannen van derden. 

7.2.1 RIJKSBELEID 

Nota energiebesparing, 1990 
in de Nota energiebesparing geeft de regering voor windenergie aan dat zij streeft naar een 
opgesteld vermogen van 1000 MW in het jaar 2000. De verwachting is dat een vermogen van 
100-150 MW in 1991/1992 is opgesteld. Voor het bereiken van de doelstelling in 2000 dient 
in de jaren na 1992 jaarlijks een aanzienlijk vermogen te worden geplaatst. Naar het huidig 
inzicht komt voor de periode na 2000 een uitbreiding van het vermogen tot 2000 MW in 
2010 in zicht. Hiervan kan circa 1800 MW op het land worden geplaatst en circa 200 MW op 
zee. Voor de plaatsingsproblematiek hebben de Ministeries van EZ en VROM de betrokken 
provincies uitgenodigd om te bezien welke locaties geschikt zijn voor de plaatsing van 
windturbines en hoe een redelijke verdeling van de 1000 MW vermogen tot stand kan 
komen. 
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Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, 1994 

Het tweede structuurschema haalt de bestuursovereenkomst uit 1991 aan: het scheppen van 
noodzakelijke voorwaarden voor de realisatie van 1000 MW windvermogen in 2000, een 
anticiperend plaatsingsbeleid van provincies en nader beoordelen van de voorlopige 
locaties. Verwacht wordt dat het vigerende beleid gericht op plaatsing van kleinschalige 
projecten voorlopig soelaas biedt. Op termijn zullen nieuwe keuzes gemaakt moeten 

worden. 

Derde Energienota, 199511996 
Doel van het beleid in deze nota is te komen tot een verbetering van de energie-efficiency 
met een derde in de komende 25 jaar en een aandeel van duurzame bronnen in het 
energieverbruik van 10% in 2020. 

Elektriciteitsplan 1995-2004,1994 

Het elektriciteitsplan gaat voor 2004 uit van een totale elektriciteitsvraag van circa 100 TWh. 

De productiesector dekt hiervan 78 TWh uit eigen middelen. Dit betekent een benodigd 
vermogen van 15.700 MW in 2004. 

Actleprogramma 'Duurzame Energie in opmars', 1997 

Het Actieprogramma geeft de inspanningen aan die in de periode 1997-2000 verricht 
moeten worden om de doelstelling uit de derde energienota te realiseren. Voor windenergie 
richten deze inspanning zich op het oplossen van het plaatsingsknelpunt door bevordering 

van de regionale optimalisatie van ruimte, bevordering van gecombineerd ruimtegebruik, 
vaststellen van een gezamenlijk standpunt over megalocaties in het Structuurschema 
Elektriciteitsvoorziening en het verlengen van de Bestuursovereenkomst 
Plaatsingsproblematiek Windenergie. 

Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW), 2001 
Vijf ministeries, het samenwerkingsverband interprovinciaal overleg (PO) en de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben in juli 2001 een convenant ondertekend waarin per 
provincie een windenergietaakstelling is vastgelegd. Uiterlijk in 2010 moet dit leiden tot 
1500 MW geplaatst vermogen. Voor de provincie Groningen betekent dit dat in 2010 totaal 
minimaal 165 MW aan windenergievermogen geaïnstalleerd dient te zijn. Dit is inclusief het 
vermogen dat al is opgesteld. 

Nota Ruimte (deel 3a), 12 april 2005 
De Nota Ruimte is de opvolger van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX). 
Met de komst van de Nota Ruimte worden de lopende procedure van de Vijfde Nota 
Ruimtelijke Ordening en het Structuurschema Groene Ruimte 2 integraal afgerond. 

Het beleid in de Nota met betrekking tot de basiskwaliteit van steden, dorpen en 
bereikbaarheid kent vier pijlers waaronder bundeling van verstedelijking en economische 
activiteiten, bundeling van infrastructuur en de borging van milieukwaliteit en externe 
veiligheid. In de nota zijn een aantal regels opgenomen, gericht op borging van deze 
basiskwaliteit voor steden, dorpen en bereikbaarheid. 

Doel van het nationaal ruimtelijk beleid voor elektriciteitsvoorziening is het beschikbaar zijn 
van voldoende ruimte voor de opwekking en distributie van elektriciteit en de stimulering 
van voldoende ruimte voor de opwekking van windenergie. Ten aanzien van de opwekking 
van duurzame energie heeft de rijksoverheid een verantwoordelijkheid om deze vormen 
van opwekking - gegeven de doelstelling om in 2020 in 10% van de energiebehoefte van 



MIUEUEFFEWWRT WINDPARK EEMSHAVEN I 

Nederland op een duurzame wijze te voorzien - voor zover nodig met specifieke 
stimuleringsmaatregelen binnen de geliberaliseerde markt een kans te geven. Het kabinet 
stimuleert met behulp van een investeringsklimaat voor windenergieopwekking de 
plaatsing van windturbines zodanig dat in B10 de doelstelling van een totaal van 1500 
Megawatt op land zal zijn bereikt. 

Realisering van 1500 Megawatt windvermogen te land geschiedt om dwingende redenen 
van groot openbaar belang. De provincies kiezen een plaatsingsstrategie van grootschalige 
dan wel kleinschalige bundeling van windturbines, afhankelijk van de mogelijkheden per 
landschapctype en de mogelijkheden tot combinatie met infrastructuur en 
bedrijventerreinen. Provincies geven aan, welke gebieden zij van landschappelijke en/of 
cultuurhistorische waarde beschouwen, waarbij zij nadrukkelijk het hiervoor vastgestelde 
beleid in de Nota Ruimte in acht nemen. De mogelijke effecten op de natuurlijke 
cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten moeten door de betrokken decentrale 
overheden expliciet worden betrokken bij (verkenning van de mogelijkheden voor) 
plaatsing van windturbines. Het rijk verwacht dat de verantwoordelijke overheden in elk 
geval uitgaan van deze kwaliteiten wanneer ze plaatsingsmogelijkheden zoeken voor 
windturbines. 

Ten aanzien van Eemshaven zijn geen specifieke voorwaarden of bepalingen opgenomen 
voor het binnendijks plaatsen van windturbines. 

Tweede Nota Waddenzee, 1994 
Eind 1994 is voor het waddengebied een Planologische Kernbeslissing (PKB) vastgesteld en 
goedgekeurd. De hoofddoelstelling van de Tweede Nota (hierna: de PKB) is de duurzame 
bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het 
unieke open landschap. De opzet van de PKB is dat voor de vraag of handelingen en 
activiteiten in het gebied mogen plaatsvinden aan deze hoofddoelstelling moeten worden 
getoetst. Voor een aantal handelingen en activiteiten zijn concrete criteria vastgelegd om de 
afweging te kunnen maken of de betreffende activiteit wel of niet kan worden toegestaan. 
Specifiek voor de opwekking van windenergie is gesteld dat in de Waddenzee de 
toepassing van windenergie niet is toegestaan. Binnen een strook van 1 ?a 2 km vanaf de 
PKEgrens is opwekking van windenergie toegestaan, tenzij vogelwaarden zich daartegen 
verzetten. 

De PKB omvat naast een specifiek toetsingskader voor de in de PKB genoemde handelingen 
en activiteiten ook een algemeen toetsingskader. Dat toetsingskader dient te worden 
gehanteerd voor nieuwe activiteiten en bij uitbreiding of wijziging van bestaande 
activiteiten. In dit kader wordt gesteld dat voor de beoordeling van de gevolgen van een 
activiteit de best beschikbare informatie over de te verwachten gevolgen dient te worden 
gebruikt. Verder dient de maatschappelijke noodzaak te worden aangetoond. De 
maatschappelijke noodzaak omvat twee aspecten: ten eerste het maatschappelijke belang 
dat een activiteit vertegenwoordigt en ten tweede de locatiegebondenheid van een activiteit. 
Naarmate het maatschappelijke belang groter is, zal eerder aanleiding zijn om de activiteit 
toe te staan. In geval van twijfel over de negatieve gevolgen, is de hoofddoelstelling van de 
PKB bepalend en wordt voor de betreffende activiteit geen toestemming verleend. In de 
afweging om tijdelijke of blijvende aantasting van de natuurlijke waarden van de 
Waddenzee te aanvaarden dient uitdrukkelijk te worden betrokken of schade kan worden 
gecompenseerd binnen de hoofddoelstelling. 
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Derde Nota Waddenzee. PKB deel 3 (november 2001) 
De Derde Nota Waddenzee is een herziening van de Tweede Nota en omvat de meest 
recente inzichten ten aanzien van het te voeren Waddenzeebeleid. Het Kabinetsbesluit is 
vastgesteld en door de Tweede Kamer in het VOO jaar van 2002 behandeld. Deel 3 van de 
Nota is uitgekomen in november 2001, maar is niet afgrond door de val het kabinet Kok-11. 
Het rijk wil de PKB Waddenzee nu zo snel mogelijk afronden. Daarom wordt een aangepast 
deel 3 opgesteld; deze is op dit moment nog niet beschikbaar. De hoofdlijnen van het beleid 
voor de Waddenzee zijn in de Nota Ruimte vastgelegd, de pkb Waddenzee vormt een 
uitwerking en concretisering hiervan. De Nota Ruimte (deel 3a; 12 april 2005) geeft aan dat 

ontwikkelingen buiten de begrenzing van de Waddenzee die effecten kunnen hebben voor 
de te beschermen waarden en kenmerken binnen het gebied door het bevoegd gezag dienen 
te worden getoetst door toepassing van het Europees afwegingskader uit de Vogel- en 
Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet. 

Nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur. 2000 
Met de nota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' (Nota natuur, bos en landschap in 
de 21e eeuw) wordt de aanpak van het natuurbeleid voor de komende tien jaar geschetst. 
Het kabinet doet dit vanuit het besef dat natuur en landschap een essentiële bijdrage leveren 
aan een leefbare en duurzame samenleving. De nota biedt tevens het kader voor behoud en 
duurzaam gebruik van biodiversiteit in tal van sectoren (onder meer landbouw, visserij, 
toerisme, water). Deze integratie draagt bij aan een meer samenhangend natuurbeleid. 
Voor de haven is vooral van belang dat NBL21 aangeeft dat investeringen in nieuwe 
bedrijfsterreinen, woongebieden en andere voorzieningen hand in hand moeten gaan met 
verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en investeren in de natuur. 

Nationaal Milieubeleidsplan 4,2001 
Het NMP4 legt het beleid neer ten aanzien van duurzame (hernieuwde) energie: winning, 
transport en gebruik van energie op een manier die wereldwijd betrouwbaar, veilig, 
betaalbaar, emissiearm en efficiënt is. Om dit te kunnen bereiken zijn drie sporen uitgezet: 

De inzet van hernieuwde energiebronnen als zon, wind en biomassa. 

Het verlagen van het energiegebruik per activiteit door efficiencyverbetering. 
* Het gebruik van geavanceerde energietechnologie. 

Hierbij is een emissiedoelstelling gesteld van een 30% CO,-reductie in 2030 ten opzichte van 
1990. Ten aanzien van hernieuwde bronnen wordt hierbij, boven op de bestaande 

doelstelling van 10% energie uit hernieuwde bronnen, extra ingezet op zon-pv, windenergie 
op zee en op de import van biomassa. Bij windenergie gaat het om een grootschalige 
ontwikkeling van parken op de Noordzee (100 tot 150 parken met een omvang van het 
geplande project bij Egmond aan Zee). 

Het NMP4 geeft aan dat voor windturbines een redelijk economisch perspectief aanwezig is. 
Wel moet hiervoor een goed locatiebeleid worden gevoerd om voldoende energie te 
realiseren. De Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (2001) moet 
hiervoor een oplossing bieden, zodat de landelijke doelstelling van 1500 MW windenergie in 
2010 op land wordt gerealiseerd. 
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7 7 3  PROVINCIAAL EN REGIONAAL BELEID 

Standpuntbepaling plaatsing 25 MW windpark, 1992 
in dit standpuntbepaling geven Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen twee 
locaties aan voor de plaatsing van een 25 MW-project, namelijk de gebieden langs de 
zeewering van de Eemshaven (circa 30 molens) en het zeehavenkanaal bij Delfzijl (circa 40 

molens). Binnen de twee locaties wordt nog enige flexibiliteit voor plaatsing aangehouden. 

Evaluatieverslag Windrkhting, 1997 
in dit rapport wordt het plaatsingbeleid van de provincie Groningen geëvalueerd. 
Geconstateerd wordt dat in de Eemshaven nog mogelijkheden zijn om windturbines te 
plaatsen. Hiervoor is planologische ruimte. Er worden twee ruimtelijke uitbreidingen van 
de Eemshaven aangegeven: de polder ten zuiden van de Eemshaven (Oostpolder) en de 
Emmapolder. Conclusie uit het verslag is dat het gevoerde concentratiebeleid en daarbij 
aangebrachte koppeling van grootschalige parken aan industrieterreinen wordt gesteund. 

Er worden twee belangrijke beleidsvoorstellen gedaan: geen hoogtebeperking opnemen 
voor de centrale windparken in de Eemshaven en Delfzijl en het toestaan van de uitbreiding 
in zuidelijke richting van het windpark Eemshaven. 

Energienotitie Provincie Groningen, 1998 
Met deze energienotitie verkent de provincie de mogelijke kaders, doelstellingen en 
instrumenten voor een provinciaal energiebeleid. Er worden vijf hoofddoelstelliingen voor 
energiebeleid geformuleerd: 

Energiesffiaëntieverbetering in de sectoren industrie, verkeer en vervoer, diensten en 

midden en kleinbedrijf. 
Inzet duurzame energie in dienstensector, agrarische sector en huishoudelijke sector. 
Onderzoek en ontwikkeling nieuwe energietechnologieën. 

Mogelijkheden tot C02-toepassing, opslag, -gebruik en -verwijdering in de industrie en 
agrarische sector. 
Invulling concept Eemshaven-energiehaven met concrete activiteiten. 

Streekplan Groningen, 1994 
Grootschalige opwekking van windenergie door middel van lijnen of clusters van turbines 
met een vermogen van meer dat 1 MW dient in beginsel plaats te vinden binnen gebieden 
met de aanduiding 'windturbinepark'. Oprichting van windturbineparken buiten de 
aangegeven locaties is uitgesloten. 

Het plangebied heeft de functie van werklocatie met een bovenregionale functie (het 
industrieterrein Eemshaven) en functie waarbij landbouw richtinggevend is (de omliggende 
polders). Voor de Emrnapolder is daarnaast aangegeven dat dit een 'te behouden 
grootschalig open gebied' is en ten zuiden van de Oostpolder is aangegeven dat hier in de 
toekomst glastuinbouw kan worden ontwikkeld. Zowel de Eemshaven als de Ernmapolder 
en het oostelijke puntje van de Oostpolder zijn als windturbinepark aangeduid. 

Provinciaal Omgevingsplan (POP), 2000 
Het POP geeft aan dat de provincie actief tegemoet wil komen aan de behoefte aan 
windenergie, zolang dat niet ten koste gaat van de kwaliteit van natuur en landschap. 
Opwekking van windenergie wordt gezien als industriële activiteit die thuishoort op 
industrieterreinen. Daarom wil de provincie kijken naar uitbreiding (schaalvergroting) en 
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aanleg van de bestaande parken in de Eemshaven en in Delfzijl. Verder worden 
mogelijkheden gezien voor grootschalige parken en in aansluiting op enkele andere 
industrieterreinen in de provincie. Onder grootschalig verstaat de provincie windparken 
met tenminste 10 windturbines of met een minimale opwekkingscapaciteit van 10 MW. 
B i e n  bestaande en toekomstige windparken is de ashoogte van windturbines niet aan een 
maximum gebonden. 

De Oostpolder is in het POP aangewezen als nader uit te werken gebied voor windturbines 
en glastuinbouw. De bestaande windturbines in de Eemshaven en in de Emmapolder 
worden al gezien als windpark. 

In december 2004 heeft GS van Groningen de werkingsduur van het POP met twee jaar 
verlengd. 

Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied (1995) 
De provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland hebben het Interprovinciaal 
Beleidsplan Waddenzeegebied (IBW) opgesteld. Het iBW is een integrale gebiedsgerichte 
uitwerking van andere (beleids)plannen, specifiek voor het Waddenzeegebied. Het IBW 
bevat voor het onderdeel Natuur en Landschap geen eigen, nieuw beleid. Het is een 
bundeling van vigerend beleid, toegepast op het Waddenzeegebied. Dat betekent in dit 
geval dat de bepalingen uit het IBW overeenkomen met de bepalingen uit vooral de 
Beschikking in het kader van de Natuurbeschermingswet en de PKB Waddenzee. In het 
vervolg van deze rapportage wordt daarom niet specifiek ingegaan op het BW, aangezien 
de bepalingen uit dit beleidsplan al in het kader van de overige besproken wetten en regels 
worden getoetst. 

De werkzaamheden om te komen tot een nieuw Interprovinciaal Beleidsplan 
Waddenzeegebied (IBW-2) zijn door de 3 Waddenprovincies opgeschort. Het proces, dat 
eind 2003 door de provincies Fryslân, Noord-Holland en Groningen is opgestart om te 
komen tot nieuw gezamenlijk beleid voor de Waddenzee, stagneert door het uitblijven van 
de nieuwe Planologische Kernbeslissing (PKB) Waddenzee. Het ministerie van VROM moet, 
conform een arrest van het Europese Hof, voor het nieuwe deel 3 van de PKB nog een 
passende beoordeling op enkele onderwerpen uitvoeren. Daarnaast is er nog 
onduidelijkheid over de uitwerking van de adviezen van de commissie Meijer, onder andere 
inzake de bestuurlijke organisatie. Wanneer de PKB Waddenzee afgerond is, kan het 
werkproces hervat worden. 

Waterbeheerplan Noordenijlvest 2003-207 (2W3) 
In het Waterbeheerplan Noorderzijlvest 2003 2007 geeft het waterschap Noorderzijlvest op 
hoofdlijnen aan op welke wijze het waterschap haar zorgtaken voor de waterkering, 
waterhuishoudkundige systemen en de zuivering van het afvalwater gaat uitvoeren. Het 
plangebied behoort tot het gebied Spijksterpompen. De dijk in het plangebied die grenst aan 
de Waddenzee maakt onderdeel uit van de zeewaterkering de Ommelanderzeedijk. Voor 
activiteiten die het waterkerend vermogen van de Ommelanderzeedijk aantasten is als 
gevolg van de Keur een ontheffing van het waterschap nodig. 
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Notitie stedelijk water, 2001 
in de Notitie stedelijk water geeft het waterschap Noorderzijlvest het beleid ten aanzien van 
stedelijk water weer. Voor dit project is deze notitie relevant voor het industrieterrein. De 
notitie geeft de uitgangspunten weer hoe om te gaan met verhard oppervlak en 
waterberging. 

7 7.3 GEMEENTELIJK BELEID 

Bestemmingsplan Buitengebied Noord (Eemshaven), 1993 
In het Bestemmingsplan Buitengebied Noord heeft de Eemshaven als bestemming 
industrieterrein gekregen. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor windenergie in het plan 
opgenomen. in het bestemmingsplangebied wordt rekening gehouden met de plaatsing van 
maximaal 40 grote windturbines (maximaal 50 meter) op de Noorddijk, ten zuiden van het 
Eemshaventerrein. Verder is een vestigingszone voor grote windturbines langs de zeedijk 
opgenomen. Voor andere windturbines met een ashoogte van 35 meter of meer wordt 
buiten de vestigingszone op en aansluitend op het industrieterrein een (partiele) 
planherziening noodzakelijk geacht. 

Bestemmingsplan Buitengebied, 1998 
Het bestemmingsplan Buitengebied geeft de gebiedbestemmingen voor het buitengebied 
van de gemeente Eemsmond weer, met uitzondering van de Eemshaven. 

De Oostpolder heeft de bestemming 'Landelijk gebied I' gekregen en de Emrnapolder 
'Landelijk gebied Ii'. Landelijk gebied I1 is het te behouden grootschalige open gebied van 
de gemeente Eemsmond; Landelijk gebied I de rest. Voor beide gebieden geldt dat het de 
hoofdfunctie landbouw heeft. Voor het gebied ten zuiden van Oudeschip is aangegeven dat 
hier nieuwbouw voor de glastuinbouw mogelijk is. 

Ten aanzien van windturbineparken zijn in het bestemmingsplan de bestaande parken ten 
zuiden van de Middendijk, op de Eemspolderdijk en op een deel van het Eemshaventerrein 
deel aangeduid als 'windturbinepark'. Daarnaast is het gebied tussen de Eemspolderdijk en 
de Uithuizerpolderdijk voorzien van de aanduiding 'wijzigingsbevoegdheid windturbines'. 
In dit gebied mogen maximaal 15 turbines worden aangelegd met een maximum hoogte van 
40 meter. 

Strategische visie Eemsmond, 2000 
De strategische visie voor de gemeente Eemsmond geeft de visie voor Eemsmond in 2030 

weer. De Eemshaven vervult hierin de rol van economisch kemgebied met short sea-vervoer 
en grootschalige, aan agrarisch sector gerelateerde bedrijvigheid en een kassencomplex. 
Daarnaast heeft het gebied een recreatieve functie (uitkijkplekken in de Emrna- en 
Noordpolder, boottochten). Uitgangspunten zijn: 

Het verder ontwikkelen van de Eemshaven als nationale doorvoerhaven. 
Het medewerking geven aan een modem kassengebied bij de Eemshaven. 
Het opzetten van een toeristisch spoorlijntje naar de Eemshaven. 
Het verbeteren van vaarfaciliteiten in het gebied. 

De begrenzing van het nader uit te werken gebied voor glastuinbouwgebied is in de 
Strategische visie gewijzigd ten opzichte van het Provinciaal Omgevingsplan. 
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Logistiek Masterplan Eemshaven, 1997 
In het Logistiek masterplan Eemshaven worden de kansen (mogelijkheden) voor de groei 

van de Eemshaven uiteengezet. Daarbij worden kansrijke marktsectoren met bijkhorende 
logistieke activiteiten in de haven op een rijtje gezet. Twee scenario's worden 
onderscheiden, een sterke groei en een gestage groei. Het oppervlakte uitgegeven terrein 
neemt toe van 30 tot respectievelijk 200 en 75 hectare. 

4 OVERIGE WET- EN REGELGEVING 

EU-Vogelrichtlijn, 1979 
Hoofddoel van de Vogelrichtlijn is het instandhouden van alle natuurlijke, in het wild 
levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lidstaten. Ten aanzien van de 
bescherming wordt onderscheid gemaakt in gebieden en soorten. Voor de leefgebieden van 
een aantal specifiek vermelde soorten dienen speciale beschermingsmaatregelen getroffen te 
worden, om ervoor te zorgen dat deze soorten waar zij nu voorkomen, kunnen voortbestaan 
en zich kunnen voortplanten. Daarnaast kent de Vogelrichtlijn een algemeen 
beschermingsregime voor alle in het wild levende vogelsoorten. 

De rechtsgevolgen die voortvloeien uit de Vogelrichtlijn betreffen het aanwijzen van 
speciale beschermingszones, maar ook de verplichting om passende maatregelen te nemen 
om de kwaliteit van de leefgebieden voor de vogels niet te laten verslechteren. Verder 
mogen er geen storende factoren in gebieden optreden die negatieve gevolgen hebben voor 
het voortbestaan van de vogelsoorten, die door de Vogelrichtlijn beschermd worden. 
Nieuwe plannen of projecten in de nabijheid van speciale beschermingszones moeten 
conform Artikel 6 van de Habitatrichtlijn (zie onder) worden getoetst. 

Nederland heeft inmiddels 89 gebieden aangewezen als speciale beschenningszone in de 
zin van de Vogelrichtlijn. Eén van deze gebieden is de Waddenzee, waaronder ook het 
buitendijkse in de omgeving van de Eemshaven valt. 

EU-Habitatrichtlijn, 1992 
De Habitatrichtlijn heeft tot doel bij te dragen tot het waarborgen van de biologische 
diversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op 
het Europese grondgebied van de Lidstaten waarop de richtlijn van toepassing is. De 
Habitatrichtlijn kent evenals de vogelrichtlijn twee beschermingsniveaus: bescherming van 
gebieden waarin belangrijke habitats en soorten voorkomen en bescherming van soorten. 

BESCHERMING VAN 

GEBIEDEN 

Elke Lidstaat wijst gebieden als speciale beschermingszones aan. Het buitendijkse gebied 

tussen de Groningse kust (zeedijk) en de vaargeul van de Eemsmond is aangemeld als een 
dergelijk beschermd gebied. De beschermingsformules voor de speciale beschermingszones 
van de Habitatrichtlijn zijn tevens van kracht op die van de Vogelrichtlijn. De Lidstaten 

treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke 
habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet verslechtert en er 
geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zip aangewezen. Voor 
elk plan of project dat significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een 
passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de 
instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. De bevoegde nationale instanties geven 
alleen toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het 
de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten. Indien een plan of 
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project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied, 
bij gebrek aan alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot openbaar belang, 
met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden gerealiseerd, 

neemt de Lidstaat aiie nodige compenserende maatregelen. 

De habitatrichtlijn kent daarnaast verschillende beschennings~veaus voor afzonderlijke 
soorten planten en vooral dieren. Voor een aantal nader genoemde soorten dienen de staten 
een systeem van strikte bescherming in te stellen. Voor ingrepen die het voortbestaan 
bedreigen van de (lokale) populaties van deze soorten dient de noodzaak aangetoond te zijn 
en alternatieven onderzocht te worden. Wanneer onder deze voorwaarden tot de ingreep 
besloten wordt dient het voortbestaan van de populatie gegarandeerd te worden, in 
principe door middel van mitigerende en compenserende maatregelen. 
Voor een aantal zogenaamde 'prioritaire' soorten is de regelgeving strenger. Het aantal 
uitzonderingsmogelijkheden is beperkter en de rol van de Europese Commissie in de te 
volgen procedure is groter. 

Natuurbeschenningmret 1967 
Op basis van de Natuurbeschenningswet (19671 kan een terrein of water, dat van belang is 
om zijn natuurschoon of natuurwetenschappelijke betekenis, worden aangewezen als 
beschermd natuurmonument. De Waddenzee en de kwelders langs de Groninger 
waddenkust behoren hiertoe. Als regel geldt dat het verboden is zonder vergunning van de 
Minister van LNV of in strijd met een zodanige vergunning handelingen te verrichten, te 
doen verrichten of te gedogen, die schadelijk zijn voor het natuurschoon of de 
natuurwetenschappelijke betekenis van een natuurmonument of die een beschermd 
natuurmonument ontsieren. Voor activiteiten in het natuurmonument, zoals het plaatsen of 
oprichten van gebouwen, bouwwerken of inrichtingen is een vergunning nodig. 
Het onderdeel soortenbescherming uit de Natuurbeschenningswet is komen te vervallen 
met de inwerkingtreding van dit onderdeel van de Flora- en Faunawet. 

Natuurbeschenningswet 1998 
De nieuwe Natuurbeschermingswet 1998, waarvan momenteel enkele onderdelen in 
werking zijn getreden, regelt de aanwijzing en bescherming van beschermde 
natuurmonumenten, beschermde landschapsgezichten en gebieden die beschermd worden 
in het kader van internationale verplichtingen. Bepaalde schadelijke handelingen in en 
rondom natuurmonumenten zijn verboden, tenzij een vergunning is verleend door 
Gedeputeerde Staten of, in bepaalde gevallen, de minister. Een vergunning wordt slechts 
verleend indien met zekerheid vaststaat dat de betreffende handelingen de natuurlijke 
kenmerken van het beschermd natuurmonument niet aantasten, tenzij zwaarwegende 
openbare belangen tot het verlenen van een vergunning noodzaken 

Flora- en faunawet 2002 
De Flora- en faunawet (2002) voorziet in de bescherming van in het wild voorkomende 
inheemse plant- en diersoorten. Deze wet vervangt sinds april 2002 o.a. de Vogelwet, de 
Jachtwet en een gedeelte van de Natuurbeschermingswet. In de Flora- en faunawet is een 
zorgplicht opgenomen, hetgeen inhoudt dat een ieder handelingen achterwege moet laten 
waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze schade toebrengen aan in het wild 
levende soorten. 



MIUEUEFFECTRAPPORT WINDPARK EEMSHAVEN I 

In de wet is onder meer bepaald dat beschermde dieren niet gedood, gevangen of verontrust 

mogen worden en planten niet geplukt, uitgestoken of verzameld mogen worden. 
Daarnaast is het niet toegestaan om hun directe leefomgeving, waaronder nesten en holen, 

te beschadigen, te vernielen of te verstoren. 
Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een ontheffing te krijgen van de hiervoor 
genoemde verboden. Sinds begin 2005 is een nieuw vrijstellingenbesluit (AMvB) van de 
Flora- en faunawet in werking. Bij het beoordelen van aanvragen voor zo'n ontheffing 
wordt in het nieuwe vrijstellingenbesluit onderscheid gemaakt in verschillende categorieën 
van soorten. 
Voor de soorten genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn aangevuld met een aantal 
overige bedreigde en zeldzame soorten (bijlage 1 AMvB vrijstellimgenbesluit) kan alleen 

ontheffing worden verleend, wanneer: 
voor de ingreep geen andere bevredigende oplossing bestaat, en 
sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen 
van sociale of economische aard, en voor het milieu gunstige effecten en; 

8 geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van beschermde 
soorten. 

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk van de Minister van LNV vrijstelling te krijgen 
voor ruimtelijke ontwikkelingen. In februari 2005 is hiertoe een AMvB7 in werking 
getreden. Hierin worden de door de Flora- en faunawet beschermde soorten in 
verschillende categorieën onderverdeeld. Afhankelijk van de categorie waarin een bepaalde 0 
soort valt is een ontheffing noodzakelijk of kan een vrijstelling gelden. 

OVERIGE PLANNEN EN VISIES 

Frisse wind, 1997 
Deze brochure geeft het windenergiestandpunt van de Milieufederaties en de Stichting 
Natuur en Milieu weer. De doelstelling van de Nederlandse overheid voor 1000MW 
windenergie rond het jaar 2000 wordt ondersteund. Ten aanzien van locaties voor 
windmolens geven zij aan dat windmolens bij voorkeur geconcentreerd worden geplaatst in 
grote en middelgrote parken, zo veel mogelijk aansluitend op bestaande bebouwing en 
infrastruduur. In verband met de mogelijkheid tot ontwijken van parken geen lange 
lijnopstellingen dwars op de vliegrichting. Kwetsbare vogelsoorten verdienen aandacht. 

Frisse wind door Nederland, 2000 
Ten aanzien van de provincie Groningen geven de Groningse natuur- en milieuorganisaties 
aan dat windmolens in de huidige vorm alleen op grote industrieterreinen geplaatst moeten 
worden. In dat geval is er in Groningen ruimte voor meer windmolens. Die ruimte wordt 
gezien bij twee grote locaties, namelijk de industrieterreinen bij de Eemshaven en Delfzijl. 
Windturbines kunnen gezien worden als industriële installaties die een opbrengst 
genereren. Daarom is het Eemshaventerrein bij uitstek geschikt voor de functie van 
energieopwekking door wind. 

Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband m& wijziging van artikel 

75 van de Flora- en faunaweî en &Ie andere wijzigingen. 
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Frisse Zeewind, mei 2002 
In deze brochure geven de natuur- en milieuorganisaties hun visie op de ontwikkeling van 
windturbineparken offshore. Nederland heeft twee doelstellingen ten aanzien van 
windenergie, namelijk op land (1500 MW in 2010) en op zee (6000 MW in 2020). De natuur- 
en milieuorganisaties geven aan dat zij dit als twee op zich zelf staande ontwikkelingen 
beschouwen. Voor windenergie op land verwijzen zij naar de brochure 'Frisse wind door 
Nederland' uit 2000 (zie hiervoor), waarin staat beschreven op welke locaties de 
ontwikkeling van windenergie verantwoord is. 

7.3 BETROKKENEN 

De belangrijkste betrokken partijen bij de m.e.r.-procedure zijn: 

De initiatiefnemer 
De initiatiefnemer van het Windpark Eemshaven is Millenergy BV. Dit is een joint venture 
tussen Essent en Koop Holding Europe. 

Het bevoegd gezag 
Het bevoegd gezag neemt het m.e.r.-plichtige besluit: de vaststelling van het 
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan zal worden vastgesteld door de gemeenteraad van 
Eemsmond . 

Commissie voor de milieueffectrapportage 
De Commissie voor de m.e.r. bestaat uit een aantal onafhankelijke deskundigen afkomstig 
uit verschillende disciplines. De commissie geeft advies over de richtlijnen aan het bevoegd 
gezag en toetst het MER op juistheid en volledigheid. Bij het opstellen van het advies voor 
de richtlijnen en het toetsingsadvies wordt rekening gehouden met de inspraakreacties. 

Werkgroep 
De Startnotitie, het MER en de bestemmingsplanwijzing/herziening worden opgesteld 
onder begeleiding van een speciaal voor dit doel ingestelde werkgroep. Hierin hebben de 
volgende instanties zitting: gemeente Eemsmond, provincie Groningen, Groningen 
Seaports, Millenergy en ARCADE. 

Wettelijke Adviseurs 
Het bevoegd gezag vraagt voorafgaand aan het opstellen van de richtlijnen advies aan de 
zogenaamde wettelijke adviseurs. Dit zijn de regionale inspecteur van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne van het ministerie van VROM en de regionale directeur Landbouw, Natuur 
en Openluchtrecreatie van het ministerie van LNV. 

Insprekers 
Belanghebbenden kunnen twee keer inspreken tijdens de m.e.r.-procedure. De eerste keer is 
na het verschijnen van de startnotitie; dit is reeds in juni 2001 gebeurd. De tweede keer is na 
het verschijnen van het MER. 
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7.4 BESLUTTVORMINGSPROCEDURE 

Het MER voor het Windpark Eemshaven zal worden gekoppeld aan het nieuw op te stellen 
bestemmingsplan 'Buitengebied Noord (Eemshaven)'. De m.e.r.-procedure loopt in deze 
situatie gelijk op met de procedure ten behoeve van het bestemmingsplan. In afbeelding 7.28 
is deze procedure schematisch weergegeven. 

Afbeelding 7.30 

De procedure voor de m.e.r. en 
het bestemmingsplan 

'I MER I Bestemmingsplan L 

max. 8 w kn 13wkn + 1 

6 wkn 

5 wkn 
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De volgende stappen zijn onderscheiden: 

Opstelling en bekendmaking startnotitie 
De m.e.r.-procedure gaat officieel van start met de publicatie van deze startnotitie. Met de 
startnotitie wordt aan belanghebbenden gelegenheid gegeven om invloed uit te oefenen op 
de te beschouwen onderwerpen in het MER. Op 31 mei 2001 heeft publicatie van de 
startnotitie plaatsgevonden. Gedurende de vier hierop volgende weken heeft iedereen zijn 
inspraakreactie kunnen geven. 

in verband met mogelijke grensoverschrijdende milieueffecten dient conform internationale 
afspraken uit het Espoo-verdrag (1991) het aangrenzende Duitse Bevoegd Gezag op de 
hoogte worden gebracht van het initiatief. Naderhand is de startnotitie ook in Duitsland ter 
inzage gelegd. in de periode 7 februari tot en met 4 maart 2005 hebben ook Duitse 
belanghebbenden hun zienswijzen kunnen indienen (in de Gerneinde Krummhörn tot 9 
maart 2005). 

Inspraak en advies Commissie m.e.r. 
Naar aanleiding van de startnotitie bestaat de mogelijkheid voor inspraak. De inspraak 
wordt door het bevoegd gezag, de gemeenteraad van Eemsrnond, georganiseerd. Op basis 
van de gegevens uit de startnotitie en de inspraakreacties wordt door de Commissie voor de 
milieueffectrapportage het advies voor richtlijnen (waaraan het Milieueffectrapport (MER) 
moet voldoen) opgesteld. De Commissie m.e.r. heeft op 6 augustus 2001 een Advies voor 
richtlijnen voor het milieueffectrapport Windpark Eernshaven uitgebracht. Naar aanleiding 
van de ontvangen inspraakreacties uit Duitsland heeft de Commissie met een brief van 19 
april 2005 een aanvulling op de adviesrichtlijnen gegeven. 

Behalve aan de Commissie m.e.r. wordt de startnotitie ook toegezonden aan de wettelijke 
adviseurs. Vaste adviseurs voor milieueffectrapportage zijn de regionale inspecteur voor de 
milieuhygiëne van het ministerie van VROM en de regionale directeur Landbouw, Natuur 
en Openluchtrecreatie van het ministerie van LNV. 

Richtlijnen 
Door de gemeenteraad van Eemsmond worden, aan de hand van de inspraakreacties en de 
adviesrichtlijnen van de Commissie m.e.r., de definitieve richtlijnen opgesteld. De richtlijnen 
bevatten aanwijzingen ten aanzien van de informatie die het MER moet bevatten en de 
onderwerpen en aspecten die in het MER moeten worden uitgewerkt. De richtlijnen voor 
het MER zijn op 31 oktober 2001 door de gemeenteraad vastgesteld. De inspraakreacties uit 
Duitsland hebben niet geleid tot hernieuwde richtlijnen. Wel is bij het opstellen van dit MER 
rekening gehouden met het advies van de Commissie m.e.r. naar aanleiding van de Duitse 
terinzagelegging. 

Opstellen MER 
Het MER is opgesteld door de initiatiefnemer, waarbij rekening is gehouden met de 
richtlijnen. Samen met de bekendmaking van het MER wordt het voorontwerp- 
bestemmingsplan bekend gemaakt. 
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Inspraak en toetsing door Commissie m.e.r. (Cmer) 
Na de publicatie wordt het MER ter inzage gelegd. Hierbij is er opnieuw gelegenheid voor 
inspraak. Na deze periode wordt het MER getoetst door de Commissie m.e.r., waarbij ook 
de inspraakreacties worden meegewogen. Eventueel worden hierna nog onderdelen van het 

MER aangevuld. 

Vaststelling bestemmingsplannen 
De bestemmingsplanherziening wordt door de gemeenteraad van Eemsmond vastgesteld. 
De herziening wordt voor goedkeuring voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. 

& W P  
Na goedkeuring door Gedeputeerde Staten bestaat er binnen een termijn van zes weken de 
mogelijkheid hiertegen beroep aan te tekenen. 

Evaluatie 
Het MER is voor een deel gebaseerd op aannames. Om te beoordelen of de 
effectvoorspelling juist is geweest wordt een evaluatieprogramma opgesteld en uitgevoerd. 

Op basis hiervan kan eventueel nog worden besloten tot het nemen van extra maatregelen 
om de ongewenste effecten te beperken. In het MER wordt een aanzet gegeven voor dit 
evaluatieprogramma. 
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aanzet evaluatieprogramma 

TEN IN KENNIS 

Tijdens het opstellen van dit MER is een aantal leemten in kennis en informatie 
geconstateerd. De geconstateerde leemten in kennis hebben enenijds betrekking op het 
ontbreken van feitelijke informatie en/of de gebruikte effectvoorspeliingsmethoden. 
Anderzijds heeft de aard en het detailniveau van de beschikbare informatie geleid tot 
onzekerheden. 
in geen van de gevallen heeft het ontbreken van informatie of het detaiiniveau van de 
beschikbare informatie geleid tot het onvoldoende uitwerken van analyses en 
effectberekeningen. In veel gevallen zijn aannames gedaan, prognoses opgesteld of 
schattingen gemaakt. Vaak betreft het ook onzekerheden in onderliggende informatie. 
Bijvoorbeeld bij informatie over toekomstige situaties is dit onvermijdelijk. 

Bekeken is wat het relatieve belang is van de ontbrekende kennis en/of de gedane 
aannames. Dit is mede gebaseerd op de betekenis die de geconstateerde leemten in kennis 
kunnen hebben voor de onderlinge vergelijking van de effecten van de integrale 
alternatieven. 

De aard en omvang van de geconstateerde leemten in kennis hebben een verantwoorde 
vergelijking van de alternatieven niet in de weg gestaan. In de meeste gevallen betreft het 
alternatiefonafhankelijke zaken, die bij een vergelijking evenredig zouden doorwerken en 
derhalve geen rangvolgordes beïnvloeden. 

Het is van belang om een deel van de geconstateerde leemten in de verdere planvormings- 
en uitvoeringsfase opnieuw in ogenschouw te nemen. Daarnaast is bij het op te stellen 
evaluatieprogramma rekening gehouden met de leemten. Voor de aspecten veiligheid, 
geluid en slaghinder worden in het kader van de milieuvergunningaanvraag reeds 
aanvullende onafhankelijke rapporten opgesteld. 

De belangrijkste leemten in kennis in het kader van deze studie zijn onderstaand per aspect 
aangegeven. Het gaat voor het merendeel om ontbrekende kennis op dit moment. 
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Bodem en water 
Er zijn geen gegevens opgenomen over bodemopbouw in de Eemshaven. Dit gebied wordt 
niet vermeld op bodemkaart. Ook zijn er geen gegevens beschikbaar over 
grondwaterstromen in het plangebied; de bodemkaart geeft geen informatie hieromtrent. 

Natuur 
Er is relatief veel onderzoek gedaan naar de effecten van windturbines op vogels. Echter de 
grote studies (mee jarig, aan parken van enige omvang) zijn gedateerd. De meest 
uitgebreide en best bruikbare studie dateert van 1992. Voor het windpark Eemshaven zijn 
de in die studie gevonden waarden voor verstoring en aanvaringsslachtoffers opgeschaald 

voor een park met de dimensies van het park Eemshaven. Hiervoor is zowel gebruik 
gemaakt van de resultaten van recente, kleinschalige studies als van een mathematische 
studie naar de kans op aanvaring bij turbines van een bepaalde grootte. De gehanteerde 
werkwijze sluit aan bij de studies zoals die zijn uitgevoerd voor het windpark langs de 
Afsluitdijk, bij Delfzijl en enkele parken in Zeeland en de Flevopolders. Hiermee is de best 
beschikbare informatie gebruikt. 

Voor de overige soortgroepen is nauwelijks onderzoek bekend alleen beperkte informatie 
over de gevolgen van windturbines voor vleermuizen. Daar waar ondenoeksgegevens 
ontbreken zijn uitspraken gedaan op basis van 'best professional judgement'. 

Landschap 
De beschikbare informatie voor de beschrijving van de huidige situatie is voldoende voor de 
effectbeschrijving. Er zijn geen algemeen geaccepteerde normen voor het visueel-mimtelijk 
aspect en de belevingswaarde van het landschap. Getracht is om navolgbaar de visuele 
effecten in beeld te brengen, onder andere door te werken met visualisaties. Echter, 
persoonlijke (subjectieve) waarderingen spelen een belangrijke rol. 

Om het daadwerkelijke effect op het bodemarchief te kunnen bepalen verdient het 
aanbeveling om de verwachting te toetsen door middel van archeologisch (boor)onderzoek. 
Alleen zo kan de eventuele aanwezigheid van archeologische resten worden aangetoond en 
de archeologische waarde als volwaardig element in de belangenafweging worden 
meegenomen. Een booronderzoek verdient de voorkeur boven een bureauonderzoek; een 
tijdrovend bureauonderzoek zal de locatie van de wrakken slechts voor de laatste eeuwen 
en alleen bij benadering kunnen bepalen. Een archeologisch booronderzoek zal, met 

voldoende boringen en de juiste diameter, in dit opzicht effectiever zijn. 

AANZET EVALUATIEPROGRAMMA 

Deze paragraaf geeft een aanzet voor een evaluatieprogramma. Wettelijk bestaan de 
verplichting om een evaluatieonderzoek uit te voeren. In deze evaluatie wordt alleen 
aandacht besteed aan het uiteindelijk in het besluit gekozen en daadwerkelijk te realiseren 
alternatief. Onderzocht worden de werkelijke milieueffecten tijdens en na uitvoering van het 
alternatief. Het evaluatieprogramma wordt vastgesteld door de gemeente Eemsmond bij 
haar besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. 

De evaluatie kan op verschillende momenten worden uitgevoerd: tijdens en/of na de 
aanleg. Het evaluatieonderzoek is erop gericht de voorspelde effecten te kunnen vergelijken 
met de optredende effecten. Indien de daadwerkelijke effecten negatiever uitvallen dan in 
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het MER was voorspeld, kan het bevoegd gezag besluiten om mitigerende maatregelen te 
treffen. Op basis van de resultaten kan besloten worden om aanvullende mitigerende 
maatregelen te treffen. De volgende onderdelen zijn van belang: 

De bijdrage aan een duurzame energievoorziening. 
De effecten op de stabiliteit van de zeedijk. 

De effecten op de vogelstand. 
De zichtbaarheid van het windturbinepark. 
De ontwikkeling van de beleving van het windturbinepark in de tijd. 

De onderstaande tabel geeft aan op welke wijze de optredende effecten voor de 
verschillende aspecten kunnen worden onderzocht. Hierbij komen achtereenvolgens de 
nader te onderzoeken effecten, de methoden van onderzoek en de periode van monitoring 
aan bod. 

Energie en emissie Energieopbrengst en In d. gebruiksfaw 

vermeden emirsies 

Bodem en water Stabiliteit zeedijk Bodemkundig onderzoek Voor de aanleg 

Natuur Verstoring van vogels Karteren en waarderen Voor de aanlag en in de 

van vogek: periodieke gebruiksfase 

vogeltellingen 

Landschap Beleving en Bdwingsondenoek Voor de aanleg en in de 

zichtbaarheid park glruiksfare 

Nadere uitwerking evaluatieprogramma 
Nadat de besluitvorming over het bestemmingsplan heeft plaatsgevonden, zal het 
evaluatieprogramma nader worden uitgewerkt. De te onderzoeken effecten, te hanteren 
onderzoeksmethoden, het te volgen tijdpad en de wijze van verslaglegging zullen nader 
worden gedetailleerd. Bestuurlijke verantwoordelijkheden worden nader bepaald. In het 
definitieve evaluatieprogramma zal per milieueffect worden vastgelegd wie het benodigde 
onderzoek uitvoert en wie voor de uitvoering verantwoordelijk is. 
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Begrippen en gebruikte eenheden 

rJlnnrtkt E6n van de mogelijke oplossingan voor u n k g  van het Windpark. 

Van menselijke oorsprong, door mensen teweeggebracht. 

Arddogk Wetenschap van oude historie op grond van bodemvondsten en opgravingen. 

Kenmerken die te maken hebben met relicten die stammen uit de periode tot de 

kan- Middeleeuwen. 

Autononi. onhnikkmiing Op zichzelf staande ontwikkeling, die optreedt zonder dat 66n van de 

alternatieven wordt uitgevoerd. 

~ W W  üe overheidsinstantie die bevoegd is het m.c.r.-plichtige besluit te nemen en die 

de m.a.r.-procedure organiseert. In dit geval de gemeenteraad van Eemsmond. 

Wmwmntdnlglng inworp van stoffen, micrwrganismen, warmte of straling op of in de bodem 

door, of als gevolg van menselijke activiteit op zodanige wijze dat deze zich met 

de bodem kunnen wmengen, met do bodem kunnen reageren, zich in de 

bodem kunnen verplaatsen enlof ongecontroleerd kunnen verplaatsen en dat 

afbreuk wordt gedaan aan &n of meer van de functionele eigenschappen van 

de bodem. 

CO, Koolstofdioxide 

Commbrk m.a.r. Onafhankelijke commissie die het bevoegd gezag adviseert over de richtlijnen 

voor de inhoud van het MER en de kwaliteit van het MER. 

mpmrmndr Maatregel waarbij in ruil voor het aanbrengen van milieuschade op de ene 

plaats vervangende waarden eldcrs worden gecmkrd. 

tontour Een lijn getrokken door een aantal punten van gelijke (geiuid)balasting. Door 

contouren te berekenen, is het mogelijk het gebied vast te stellen dat een 

bepaalde (geluid)belasting ondervindt. 

t u ~ r h ~  Waardetoekenning aan (dekn van) het landschap op grond van: 

mwd.n - herkenbare ontstaansgeschiedenis en de daaruit voortvioeiende opbouw van 

het landschap; 

- elementen in het landschap die 'karakteristiek' zijn voor een bepaalde 

historische periode 

QlmuMkin gw0lg.n Verschillende vormen van verontreiniging en aantasting van het milieu, waarbij 

de gevolgen van elke vorm afzonderlijk niet ernstig behoeven te zijn, maar van 

de verschillende vormen tezamen wei. 

Duunim Energie dat is opgewekt zonder gebrulk te maken van fossiele brandstoffen 

margkbrwiwn (aardgas. olie en steenkool). Het gaat hierbij om energiebronnen als 

windenergie en zonne-energie. 

Ecologische Netwerk van kerngebiden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones 

hootdrtructuur (EHS) waarbinnen flora en fauna zich kunnen handhaven en ultbreiden. 

Envgkopk.ngzt De energieopbrengst van een windturbine wordt meestal uitgedrukt in 

kilowattuur (kWh) of megawattuur (MW). Dit is dc hoewelheid elektrische 

energie die een turbine, bijvoorbeeld in een jaar daadwerkelijk heeft geleverd. 

De opbrengst wordt bepaald door het door de rotor bestreken oppervlak en de 

windsnelheid ter plaatse. 

huna Verzameling afzonderlijke diemooiten die in een bepaald gebied voorkomen. De 

fauna kan worden onderverdeeld in soortengroepen ak zoogdieren, vogels, 

amfibieën en reptielen en insecten. Van enkele groepen is een Rode Lijst 

opgesteld. Dit zijn plantensoorten die een bijzondere bescherming nodig 

hebben of krijgen. 

Ron Verzameling afzonderlijke plantensoorten die in een bepaald gebied 

voorkomen. Sommige plantensoorten staan op de Rode Ujst opgesteld. Op deze 

lijst staan bedreigde soorten die een bijzondere bescherming hebben of krijgen. 
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G- G l i d e n  die in het beleid een bijzondere status hebben vanwege hun 

geomorfologische of aardkundige waarden. 

Te splben in woongebouwen en owrige geluidgevoelige bestmmingen; dit is 

een categorie gebouwen (en terreinen) waarwor. vanwege de relatief grom 

kans op geluidhinder, geluidnormen gelden; voorbeelden zijn wrpleegtohuizen 

m ziekenhuizen. 

Wldhlndr Gevaar, schade of hinder ais gevolg van geluid. 

GduMbaktiq ki De geluidsbmkrtlng @J h de atmaalwearde van het equivalente geluidsnhiaru 

op een bepaalde plaats afkomstig van bepaalde geluidsbronnen. 

Gdu#Rmmopm Maat wor de howeeihdd geluid die een bepaalde geluidsbron producaert. 

Wetenschap die de natuurlijke vorm van het landschap bestudeert, zoah die 

ontstaan is door gdogische processen en eventueel belnvloed is door m m l i J k  

handelen. 

Kennis van het vloeibare in de aarde, in het Mjzonkr van de stand en k 
stromingen van het grondwater. 

Afzonderlijke mileubelmloading db teweeggebracht k in worden door een 

(m.0.r.-plkhtigd activiteit 

Di.gam(n) die k m.e.r.plkhtige actMtait wil ondernemen. 

Gebied, dat onderdeei uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur, met 

bestaande natuuwarden van (inter)natio~le betekenis. Het gabiad moet een 

voldoende omvang hebben om ais brongabiad te fungeren voor omliggende 

terreinen. 

D. waarnoembare ruimtdljke verxhijningsvorm van het aardoppewiak, die 

wordt bepaald door de onderlinge samenhang en wderzljdsa bemloeding van 

de factoren reliif, boáem, water. klimaet flora en fauna akmede de 

I wisselwerking met de mens. 

Maast mlIrunkndrlL 1 Alternatief waarbij de best bestaande mogelijkheden ter bescherming ven het 

milieu zijn toegepast 

w.r. M i L w f f c c t r a p p o e  (de procedure). 

MER Milkwffcctrapport; openh r  rapport waarin van de worgenomen wthrit.lt 

en de redelijkewijs in krrhouwing te nemen alternatbvan k te ww.cMen 
gwdgen op het milieu in hun onderlinge samenhang worden k h m n  op 

systematische en zo objectief mogelijke wijze. Het wordt opgesteld ten behoeve 

van een of meer besluiten die over de betreffende actMtoit genomen moeten I 
worden. 

De gevolgen van een activiteit voor het fysieke milieu, gezien vanuit het belang 

van de bescherming van mensen, dieren, planten, goederen, water, bodem, 

lucht en de relaties daartussen, akmede de bescherming ven esthetische 

natuuwetemchappdijke en cultuurhktorlsche waarden (Bron: Wet 

1 milieubehoor). 

Mîtigmnd. mwbrg.l 1 Maatregel om de nadelige gevolgen van de voorgenomen activiteit voor het 

milieu te voorkomen of te beperken. 

Het schoppan van zodanige omstandigheden dat natuurlijke ecosystemen zich 

kunnen ontwikkebn. 

NO, Stikstofoxide 

Nublt inutM Bij dit aiternatief wordt uitgegaan van de bestaande situatie en de autonome 

ontwikkeling. Dit alternatief dient als refmntiekader voor de 

dhchschrijvingen van eHe alternatieven. 

.Chdin Effecten vrin k ingreep, die optreden zolang de voorgenomen aiternatief 

aanwezig is. 

K B  Plandogische kernbeslissing (document). 

kfwmtk Vergelijking(wnaatstaf). 
Gebied waar relevante effecten op kunnen treden verooniakt door de ingreep. 

m- Het begrip wordt in dit verband gebruikt voor effecten die optreden bij de 

I aanleg van de voorgenomen activiteit. I 
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n p h o o m  of I Ashoogte + YI rotordiameter 

Vuiint Alle verdere ondewerdelingen op de alternatieven worden aangeduid als 

varianten. 

v- De ruimtelijke verschijningsvorm van planten in samenhang met de plaatsen 

waar zij groeien en in de rangschikking die zij uit zichzelf hebben ingenomen. 

VerbindIngaom Zone, die deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur en dienst doet als 

migratieroute voor organismen tussen kerngebieden en 

natuurontwikkelingsgebieden. Aanleg van verbindingszones heeft als doei 

barrithes tussen deze gebieden op te heffen. 

Het vermogen van een windturbine wordt meestal uitgedrukt in kilowatt (kW) 

of megawatt (MW). Het vermogen zegt iets over hocvcel elektrische energie een 

turbine maximaal per tijdseenheid kan leveren. 

Proces in het landschap waarbij eerder aaneengedoten gebieden worden 

I verkleind en de onderlinge afstand tussen deze gebieden wordt vergroot (als 
gwolg van intensiwe landbouw, aanleg van Infrastructurele werken enz.). 

Kenmerken die te maken hebben m a  de visuele waarnemlng (van het 

kannwilui landschap) door de mms. 

WitwlninlbIt De chemische m biologische kwaliteit van water. 

Wlnûturblmmtor De wieken van een windturbine die windenergie opwekt. 

Maat voor het geluiddrukniveau waarbij een fmquenti~fhankeiljke correctje 

wordt toegepast voor de gwoeligheld van het menselijk oor. 

Watt, vermogensmaat 1 kW = 1000 W, 1 MW = 1000 kW = 10' W. l GW = 
1000 MW= io'kw = 10.w 

Wattuur, hoeveelheid energie die een windturbine produceert die een uur 

draait met een vermogen van 1 W (watt). 1 kWh = 1000 Wh, 1MW = 1000 

k ~ h = i o ' ~ h , i ~ ~ h = i o ~ ~ ~ w = i o ~ k ~ h = i d ~ h  

Beoordelingsniveau L,, voor respectievelijk de dag-, avond-, nacht- en 

Het niveau dat per beoordelingsperiode voor elke afzonderlijke 

bedrijfssituatie wordt bepaald door de energetische sommatie van de 

afzonderlijke langtijdgemiddelde deelbeoordelingsnhmaus L,,. Uitgangspunt 

voor de bepaling van laatstgenoemde is het gestandaardiseerde 

immissieniveau L, in dB(A). 

b,-is het windsneiheidsgewogen geiuidvermogenniveau van de geluidbron 

in dB of dB@) waarbij een genormeerd is op de WC-curve uit het 'Besluit 



MILIEUEFFECTRAWORT WINDPARK EEMSHAVEN I 



MIUEUEFFECTRAPPORT WINDPARK EEMSHAVEN I 

BIJLAGE 3 

Soortgroepen aanwijzing als 

Staatsnatuurmonument 

Achtergronden gebiedsbeschrijving natuur 

Soortgroepen in de aanwijzing van de Waddenzee en Dollard als Beschermd 
Natuurmonument 

I eenden I eidereend I winter, in lagen aantallen het hele I 

Soorten Vogel- en Habitatrichtlijngebied Waddenzee 

toppereend 

middelste zaagbek 

brilduiker 

Tabel 63.2-A 

jaar 

Winter 

Winter 

Winter 

Groninger Waddenkust 

Overige relevante 

soorten: 

Dollard: Kwalificerende 

soorten: 

-widpkt.n b.d=wkd) 

Vbdief (broedend) 

Aalscholver 

Lepelaar 

Smient 

Slechtvalk 

Kluut (broedend) 

Grauwe gans 

Brandgans 

Smient 

Wintertaling 

Pijlstaart 

Kluut 

Bontbekplevier 

Goudplevier 

Zwarte ruiter 

Steenloper 

vooral tijdem de trek 

vooral tijdens de trek 

vooral tijdens dm trek 

vooral tijdens de trek 

vooral tijdens de trek 

vooral tijdens de trek 

vooral tijdens de trek 

vooral tijdens de trek 

vooral tljdens de trek 

vooral tijdens de trek 

eenden 

steltlopen 

meeuwen 

sterns 

Goudplevier 

Zilverplevier 

Bonte strandloper 

Rosse grutto 

Zwarte ruiter 

Tureluur 

bergeend 

eidereend 

scholekster 

kanoetstrandloper 

bonte strandloper 

rosse grutto 

wulp 

zilvermeeuw 

kokmeeuw 

geen soorten genoemd 

Dollard: Overige ( Bruine kiekendief (broedend) Slobeend 1 



T i k l  W.2-B 

Habitatnchtlijngebied: 
Waddenzee 
Natura 2000 nummer: 
NL1 000001 

Oppervlakte: 259.2 14 ha 

MIUEUEFFECTRAPPORT WINDPARK EEMSHAWN I 

relevante soorten: Lepelaar Bontbekplev~er 

Kolgans Grutto 

Bergeend Wulp 

Belangrijkste gebied voor: 
Habitattype: 
11 10 Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken 
1130 Estuaria 

1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten 
1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal (Salicomia 

sp.) en andere zoutminnende soorten 
1330 Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 
2110 Embryonale wandelende duinen 

2120 Wandelende duinen op de strandwal met Helm (Ammophila arenaria; z.g. witte 

duinen) 

Soort: 
1103 Fint 
1364 Grijze zeehond 

1365 Zeehond 

Verder aangemeld voor: 
Habitattype: 
1320 Sdiorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae) 

2130 Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen) 

Soort: 
1095 Zeeprik 
1099 Rivierprik 

* Habitattypen en soorten die in de bijlagen van de Habitatrichtlijn als prioritair zijn 

aangemerkt 
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Tabel 83.3 

Aangetroffen 

plantensoorten die 

voorkomen op de Rode Lijst 

Bron: Florainventarisatie 

door ARCADIS in 2002 ten 

behoeve van MER 

Windmolenpark Eemshaven 

Waardevolle plantensoorten 
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Locatie x-coordinaat y-coördinaat Datum X 
6 252.7 607.724 

6 252.705 607.749 25-jun-02 

6 252.658 607.764 25jun-02 a 

6 252.691 607.697 25-jun-02 

( De positie is bepaald met een GPS. De afwijking is maximaal 5 meter. 
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Broedvogeldlchtheden 

Tabel B3.4 

Ui$ebreide 
broehrogeldichtheden 

Bergeend 

Blauwborst 

Dichtheid 

23 

1.1 

o. 1 

0.2 

3.7 

3.9 

o. 1 

0,o 

5.6 

Adntdllen (n) en de dKhtheo(en 

Qn M@ ha) gekdrfeerde Fazant 

breedlogekmtoria in en rond I ~~l~ ~ k * ~ r t  

& o & w ~ e b M e n  Graspieper 

EmmapaMer (792 ha) en Grauwe kickendief 

ûos@ololor (873 ha). Deze 

kdrfering betreft een groter 

d a k  dan die in tabel 5.5 

I..- 
Kluut * 

verwijren naar ob bechiIIende 

b&gen), RL = Rode LI@ (GE = 

gevrAg, KW = ki*ce&badr, BE 

= bedmgd, EB = ernstig 

bedreigd. Cumef gedrukte 

m e n  worden niet alleen 

a b  de F h -  en faunawt 

mddf ook door & Rode Lijst 

beschermd De vetgedrukte 

kwdlificat~es beden de 

strengste bescherming. 

Slobeend 

Tunluur 

Veldleeuwerik 

Waterhoen 

Witte kwikstaart 

1 Totaal aantal soorten 

Totaal aantal 

*23 paren binnendijks en 1 paren buitendijks 
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Overige vogelwaarnemingen 

Overige vogelwaarnemingen 

Waarnemingen van de oven@ 

(b&Nqe/s in de 

Emmapolder en de 00si;wlder 

bj&m de 

broediroge/inventa~isatle in 

Z W .  R= F/ora en faunawet, 

W = Eu~gwse vqgd&tVn 

(bi? uwKhIIenbi? Romehse 

c i j f e r s  ww~;izen n ~ ~ r  de 

n?~chil/ende b#&en), RL = 

Rork Lbt (GE = gewelg, W 

t kw~tsbaar. BE = bedre@$. 

Cu~srCof geaiukte soorten 

mmtn n&t allen door de 

Fiora- en faunawt maar ook 

&of de Rode Lijn beschermd: 

De u?tgeahIkte kwalificaties 

bieden de strengste 

kchemnhg. 

Bruine kiekendlef Jagend X 

F i s  (Waarschijnlijk) broedend X 

Grote mantelmeeuw Rustend op hoogwatervluchtplaats X 

Kleine karekiet (Waarschijnlijk) broedend X 

Kleine mantelmeeuw Rustend op hoogwatervluchtplaats X 

Kokmeeuw Rustend op hoogwatervluchtplaats X 

Stormmeeuw Rustend op hoogwatervluchtplaats X 

Winterkoning (Waarschijnlijk) broedend X 

Zihrartnwuw Rustend op hoogwatervluchtplaats X 

2hrarte stern Doortrekkend X 

Zwartkopmeeuw Rustend op hoogwatervluchtpiaats X 

Boerenzwaluw 

Bosrietzanger 

Ekster (Waarschijnlijk) broedend 

(Waarschijnlijk) broedend 

(Waarschijnlijk) broedend 

Waarschiinliikl broedend 

Fitis 

Houtduif 

Huismus 

Kauw 

Kleine karekiet 

Kneu 

(Waarschijnlijk) broedend 

(Waarschijnlijk) broedend 

(Waarschijnlijk) broedend 

(Waarschijnlijk) broedend 

Waarschiinliikl broedend X 

Menl  

Ransuil 

mtzangcr 

Ringmus 

Roodborst 

Spotvogel 

Soreeuw 

(Waarschijnlijk) broedend I X 

Waarschiinliikl broedend I X 

(Waarschijnlijk) broedend X 

(Waarschijnlijk) broedend X 

(Waarschijnlijk) broedend X 

(Waarschijnlijk) broedend X 

' (Waarschijnlijk) broedend X 

Waarschijnlijk) broedend X 

Doortrekkend X 

l i f t j a f  

Vink 

Winterkoning 

Zwarte wouw 
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Dagvlinders en libellen 

Tabel 83.6 
I Eernshavengebied FF-wet Habitatrichtlijn Rode Lijst' 

Dagrlinch en libellen 

Amibeivlinder 

hïadknnmtn?t Atalanta 

Boomblauwtje 

. . 
MmhkrenkOanlie 
hrzwnenRiwev*kht 

Zwartsprietdikkop 

Libellen 

Blauwe glazenmaker 

Bloedrode heldelibel 

Bruine winterju* 

Geelvlekheidelibel 

Gewone oeverlibel 

Gewone pantserjuffer 

Grote keizerlibel 

Noordse witsnuitlibel 

Platbuik 

Steenrode heidelibel 

Tengere grasjuffer 

Viervlek 

Zwarte heidelikl 

Zwervende heidelibel 

'Dagvlinders: van Ommering e t d  (1995); libellen: Wasscher (l! 
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Veiligheidsstudie Windpark Eemshaven 
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DEFINITIES EN AFKORTINGEN 

Risicoanalyse 

IPR: 

PR: 

MR: 

RWS: 

VROM: 

Individueel passantenrisico 

Plaatsgebonden risico 

Maatschappelijk risico 

Rijkswaterstaat 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

Bevoegd gezag: Bestuursorgaan dat bevoegd is een vergunning te verlenen voor plaatsing van een 
windturbine of een windpark (bijvoorbeeld een gemeente of ministerie). 

Direct risico: Kans op het direct tot slachtoffers leiden door falen van de windturbine. 

Faalkaiis: Kans op bladbreuk of de kans op een ander scenario, meestal uitgednikt in [per jaar]. 

Indirect risico: Kans op het indirect tot slachtoffers leiden door falen van de windturbine 
(voorbeeld: een nabijgelegen object wordt getroffen door falen van de windturbine, en vormt 
vervolgens een risico voor de omgeving). 

Individueel passantenrisico (IPR): Dit begrip wordt gebruikt door Rijkswaterstaat en de 
Nederlandse Spoorwegen binnen hun werken. Het hefl geen algemene toepassing. Voor het 
risico voor de passant is een risicomaat gekozen die aansluit bij de individuele beleving van de 
passant, namelijk de overlijdenskans per passant per jaar. Hierbij wordt de passant gevolgd 
gedurende zijn bezigheden in de nabijheid van het windturbinepark. Als toelaatbam waarde 
hanteren Rijkswaterstaat en NS lod per jaar. Voor een infrastructuur waarop wettelijk 
toelaatbare snelheden boven de honderdzestig kilometer r uur bestaan (bijvoorbeeld de Hoge 'pe Snelheidslijn) hanteert NS een toelaatbare waarde van 10' per jaar. 

Maatschappelijk risico (MR): Dit begrip wordt gebruikt door Rijkswaterstaat en de 
Nederlandse Spoorwegen binnen hun werken. Het heeft geen algemene toepassing. Het 
maatschappelijk risico is een maat voor het verwachte aantal dode passanten per jaar en is een 
risicomaat voor de maatschappelijke beleving. Bij de beoordeling van het maatschappelijk risico 
hanteren Rijkswaterstaat en NS het criterium dat er jaarlijks per locatie niet meer dan 2.10-~ 
passanten mogen overlijden. 

Plaatsgebonden risico (PR): Risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als een kans 
per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, 
overlijdt als een rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die i ~ c h t i n g .  Voor 
nieuwe activiteiten (situaties) geldt voor kwetsbare objecten een grenswaarde van PR = 1 0 ~  en 
voor beperkt kwetsbare objecten een richtwaarde van PR = lod. Grenswaarden mogen niet 
worden overschreden. Van een richtwaarde mag worden afgeweken, echter slechts om 
gewichtige redenen. 
in bestaande situaties (bijvoorbeeld als er al woningen of een risicovolle inrichting zijn, maar 
ook als er een bestemmingsplan is dat het bouwen van deze functies toestaat) zijn kwetsbare 



objecten en beperkt kwetsbare objecten binnen de 104 contour toegestaan. Hierbij wordt in de 
situatie met kwetsbare objecten een saneringstermijn geëist, waarbij na drie jaar na inwerking 
treden van BEVI (Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen) geen kwetsbare objecten meer 
binnen de 10-~ contour aanwezig mogen zijn, en uiterlijk in 2010 moet wel worden voldaan aan 
de grenswaarde van 10". Voor beperkt kwetsbare objecten zijn geen saneringtermijnen gesteld. 

Risico: De kans op een incident in combinatie met de gevolgen van dat incident. In de context 
van risicoanalyses worden de gevolgen uitgedrukt in het aantal dodelijke slachtoffers 
gecombineerd met de kans op één of meer slachtoffers, hetzij per punt rond de inrichting 
(plaatsgebonden risico) hetzij op enige plaats rond de inrichting (groepsrisico). 

Scenario: beschrijving van een manier waarop een windturbine een potentieel gevaar kan 
opleveren voor de omgeving. 

Trefkans: Kans dat een object getroffen wordt door een (onderdeel) van een falende windturbine, 
waarbij een dodelijk slachtoffer het gevolg is. 



Windenergie 
De specifieke terminologie voor windenergie en windturbines wordt toegelicht mede aan de 
hand van figuur l. 

Figuur 1: Overzicht van de hoofdcomponenten van een windturbine, met 
een geopende remtip (bron: Internet site Projectbureau Duurzame Energie en 
Windpower.dk) 

Ashoogte: hoogte van het rotorcentrum boven het temin. 

Bladbreuk: het afbreken van een heel blad bij de bladwortel of de naaf. 

Maximale werpafstand: De maximale afstand die door een afbrekend rotorblad tijdens een 
overtoerensituatie overbrugd kan worden. 

Remmen: het tot stilstand brengen van de rotor. 
Normaal gesproken zijn turbines uitgerust met een aerodynamische rem (bijvoorbeeld het 
verstellen van het hele blad of het verstellen van de remtip, zie figuur 1) en een mechanische rem. 
De mechanische rem, vaak een schijfrem op de generatoras of & rotoras, wordt meestal pas 
gebruikt wanneer de aerodynamische rem niet functioneert. Het toerental waarbij de mechanische 
rem wordt geactiveerd is ongeveer 10 tot 25 % hoger dan het nominale toerental. 

Tipbreuk: het afbreken van de remtip (zie figuur 1). 

Toerental: Omwentelingssnelheid van de rotor. 
- Nominaal: omwentelingsnelheid waarbij het nominale vermogen wordt geleverd. 
- Overtoeren: omwentelingsneheid die hoger ligt dan het nominale toerental. 

Vermogen: het elektrisch vermogen dat door de windturbine aan het e1ektnciteit.net wordt 
geleverd. 



- Nominaal: 

- Maximaal: 

een door de fabrikant gespecificeerde maximale waarde voor het 
elektrisch vermogen dat de tuhine langdurig aan het net kan leveren. 
(Het nominaal vermogen wordt geleverd bij windsnelheden van 
ongeveer 12 m/s en hoger.) 
hoeveelheid vermogen die kortstondig aan het elektriciteitsnet geleverd 
kan worden. 



SAMENVATTING 

In verband met de plannen van Millenergy om als deel van de totale ontwikkeling van 
windenergie in de Eemshaven een windpark op deze locatie te bouwen, is een risicoanalyse 
uitgevoerd. Als onderdeel van deze analyse is het volgende nader beschouwd: 

het verkeer over de Middenweg, de Kwelderweg en de ventweg parallel aan de Kwelderweg; 
de werknemers in de kassen, welke mogelijk ten zuiden van de Kwelderweg gebouwd zullen 
gaan worden. 

De windturbines van het Millenergy gedeelte draaien over de Middenweg, de Kwelderweg en 
de ventweg met als gevolg dat passanten getroffen kunnen worden door afvallend ijs. Voor 
automobilisten is dit niet van invloed op het P R  en het MR. Echter de voetgangers en fietsers 
over de Middenweg en de ventweg lopen wel een verhoogd risico. Als gevolg hiervan wordt 
niet zondermeer voldaan aan het criterium voor het P R .  Echter wanneer mitigerende 
maatregelen worden getroffen, zodat de strook onder het vlak van de rotor waar afgevallen 
stukken ijs in terecht kunnen komen bij ijsafzetting niet vrij toegankelijk is voor voetgangers en 
fietsers dan geldt dat het P R  maximaal 2,2.10'~ per jaar is voor de turbines met een diameter 
van 90 m en l,8.10-~ per jaar voor de turbines met een diameter van 70 m. De maximaal 
toelaatbare waarde voor het P R  is 1 . 1 0 ~  per jaar zodat aan dit criterium is voldaan. Het MR is 
maximaal 5,8.10-~ per jaar indien de turbines met een diameter van 90 m worden geplaatst en 
4,9.10-~ per jaar indien de turbines met een diameter van 70 m worden geplaatst. In beide 
gevallen is het MR ruimschoots kleiner dan de toelaatbare waarde van 2el0-~ per jaar. 

Het overlijdensrisico voor een werknemer in de kassen die 100 96 van zijn arbeidstijd werkzaam 
is binnen het invloedsgebeid van de windturbines bedraagt maximaal 8,9.10-~ per jaar bij de 
turbines met een diameter van 90 m en 3,9.10'~ per jaar bij de turbines met een diameter van 70 
m. In beide gevallen is het overlijdensrisico kleiner dan 10" per jaar, hetgeen als een 
conservatieve bovengrens kan worden gezien. 



1. INLEIDING 

Millenergy bv is bezig met de ontwikkeling van een windpark in en bij de Eemshaven. Het hele 
plan zal bestaan uit 68 windturbines op de Eemshaven en 20 turbines vlakbij de Eemshaven, van 
een grootte van ca. 2 h 3 MW met een bijbehorende rotordiameter van circa 70 tot 90 m, zie Fig. 
A.l. in Bijlage A. Millenergy zal zelf een deel van het park ontwikkelen, terwijl de overige 
locaties door derden zullen worden ontwikkeld. Zoals aangegeven in het Handboek 
Risicozonering [l]  vormen windturbines in sommige situaties een risico voor hun omgeving, 
bijv. door bladbreuk, het omvallen van de turbine, het naar beneden vallen van de hele gondel 
enlof rotor of het naar beneden vallen van kleine onderdelen. Om inzicht te krijgen in de 
optredende risico's is door ECN Windenergie in opdracht van Essent Energie een risicoanalyse 
uitgevoerd voor twee delen van dit windpark, nl. voor de 11 turbines langs de Middenweg en 
voor de 14 turbines langs de Kwelderweg, zie Fig. A.2 in Bijlage A. 

Het doel van deze risicoanalyse is om het veiligheidsrisico van de passanten over de 
Middenweg, de Kwelderweg en de ventweg parallel aan de Kwelderweg te toetsen aan de door 
Rijkswaterstaat (RWS) geformuleerde criteria voor het Individueel Passanten Risico (PR) en 
het Maatschappelijk Risico (MR) [2,3]. 

Tevens is het risico voor de werknemers in de kassen welke mogelijk ten zuiden van de 
Kwelderweg zullen worden gebouwd beoordeeld. 

Voor de risicoanalyses zijn twee typen windturbines beschouwd, nl. een turbine met een 
diameter van 90 m en en vermogen van 3 MW en een turbine met een diameter van 70 m en een 
vermogen van 2,O MW. Uitgangspunt is dat de windturbines een masthoogte van 100 m zullen 
hebben. 



2. UITGANGSPUNTEN 

2.1 Projectkenmerken 

2.1.1 Windturbine 
Langs de Middenweg zijn 11 windturbines gepland en langs de Kwelderweg 14 turbines met 
een masthoogte van 100 m. De risicoanalyses zullen worden uitgevoerd voor twee typen 
windturbines, nl. een turbine met een rotordiameter van circa 90 m en een vermogen van 3 MW 
(in het vervolg aangeduid als WT90) en een turbine met een rotordiameter van circa 70 m en 
een vermogen van 2 MW (in het vervolg aangeduid als WT70). Gegevens van deze turbines 
nodig voor het uitvoeren van de risicoanalyse zijn gegeven in Tabel 2.1. Deze gegevens zijn 
gebaseerd op beschikbare informatie van commercieel verkrijgbare windturbines. 

Tabel 2.1 : Gegevens windturbines 
wT9ll m 0  

Ashoogte 
~otordiameter 
Toerental nominaal 

Toerental noodstop 

Lengte afgebroken bladdeel 
Zwaartepunt blad t.o.v. rotorcentmm 

90 m 
16,l rpm 
1,69 rad/s 
18,4 rpm 
1,93 rads 

44 m 
12,2 m 

71 m 
21,s rpm 
2,25 radls 

24,73 rpm 
2,59 rad/s 
33,3 m 
12,s m 

Bladoppervlak 86 m2 l)  86 m2 l )  

') Geschat op basis van gespecificeerde minimale en maximale koorde 

2.1.2 Wegen 
Middenweg 
Langs de Middenweg bevinden zich 11 turbines op een afstand van 10 - 15 m uit de rand van de 
weg. Voor de berekeningen is een afstand van 10 m aangehouden. De Middenweg is een kleine 
landweg waarvoor geen verkeersgegevens bekend zijn. Om inzicht te krijgen in de mogelijke 
risico's zijn drie verschillende weggebruikers beschouwd, nl. voetgangers, fietsers en 
automobilisten. De gemiddelde snelheid van de voetgangers is verondersteld 3 km/u te zijn, die 
voor fietsers 10 km/u en die van de auto's 50 km/u. 

Voor het bepalen van het Individueel Passanten Risico (PR) volgens de beleidsregel van RWS 
zijn alle drie typen passanten beschouwd. Voor de fietser en de automobilist is aangenomen dat 
ze vier keer per dag gedurende 5 dagen per week en gedurende 50 weken per jaar de 11 turbines 
passeren. Dit zijn dus 1000 passages per jaar. Voor de voetganger is aangenomen dat deze twee 
keer per dag gedurende 5 dagen per week en gedurende 50 weken per jaar de 11 turbines 
passeren. Dit zijn dus 500 passages per jaar. 

Voor het bepalen van het Maatschappelijk Risico (MR) moet het totaal aantal passages van alle 
typen weggebruikers worden beschouwd. Aangezien er geen exacte cijfers bekend zijn over het 
aantal passages, is het MR berekend op basis van: 

10 voetgangers per dag, ofwel 3650 passages per jaar; 
50 fietsers per dag, ofwel 18250 passages per jaar; 
250 auto's per dag met gemiddeld 2 inzittenden, ofwel 182.500 passages per jaar. 



Kwelderweg 
Langs de Kwelderweg bevinden zich 14 turbines op een afstand van ca. 18 m uit de rand van de 
weg. Over deze weg passeren gemiddeld 2420 auto's per etmaal (prognose 2010) [7] met een 
maximumsnelheid van 80 km/u. Aan de oostzijde van de lijnopstelling langs de Kwelderweg 
bevindt zich een rotonde, zodat de gemiddelde snelheid over het hele traject langs de 
windturbines lager zal zijn dan 80 W u .  Voor de berekeningen is een gemiddelde snelheid van 
60 W u  aangehouden. 

Voor het bepalen van het individueel passantenrisico (PR) volgens de beleidsregel van RWS is 
een automobilist beschouwd die vier keer per dag gedurende 5 dagen per week en gedurende 50 
weken per jaar de 14 turbines passeren. Dit zijn dus 1000 passages per jaar. 

Voor het bepalen van het Maatschappelijk Risico (MR) moet het totaal aantal passages van alle 
typen weggebruikers worden beschouwd. Aangenomen dat gemiddeld genomen een auto 2 
inzittende heeft is het totaal aantal persoonspassages dus ca. 1,8 miljoen per jaar. 

ventweg 
Langs de Kwelderweg loopt een ventweg op een afstand van ca. 30 m. Deze ventweg wordt 
alleen gebruikt voor lokaal vervoer en zodoende zijn er geen verkeersgegevens bekend. Om 
inzicht te krijgen in de mogelijke risico's zijn drie verschillende weggebruikers beschouwd, nl. 
voetgangers, fietsers en automobilisten. De gemiddelde snelheid van de voetgangers is 
verondersteld 3 km/u te zijn, die voor fietsers 10 W u  en die van de auto's 50 kmh. 

Voor het bepalen van het individueel passantenrisico (PR) volgens de beleidsregel van RWS 
zijn alle drie typen passanten beschouwd. Voor de fietser en de automobilist is aangenomen dat 
ze vier keer per dag gedurende 5 dagen per week en gedurende 50 weken per jaar de l l turbines 
passeren. Dit zijn dus 1000 passages per jaar. Voor de voetganger is aangenomen dat deze twee 
keer per dag gedurende 5 dagen per week en gedurende 50 weken per jaar de 14 turbines 
passeren. Dit zijn dus 500 passages per jaar. 

Voor het bepalen van het Maatschappelijk Risico (MR) moet het totaal aantal passages van alle 
typen weggebruikers worden beschouwd. Aangezien er geen exacte cijfers bekend zijn over het 
aantal passages is het MR berekend op basis van: 

10 voetgangers per dag, ofwel 3650 passages per jaar; 
50 fietsers per dag, ofwel 18250 passages per jaar; 
250 auto's per dag met gemiddeld 2 inzittenden, ofwel 182.500 passages per jaar. 

2.1.3 Medewerkers Kassen 
Ten zuiden van de Kwelderweg kunnen in de toekomst mogelijk kassen worden gebouwd. De 
afstand tussen de turbines en de kassen bedraagt minimaal ca. 45 m, zodat de turbines niet 
boven de kassen draaien. Om het risico voor de werknemers in de kassen te kunnen beoordelen 
is een persoon beschouwd die 100 % van de arbeidstijd (1800 uur per jaar) aanwezig is binnen 
het invloedsgebeid van een windturbine. Verder is aangenomen dat deze persoon op iedere 
vierkante meter even lang aan het werk is. 

2.2 Ongevallenscenario's 
Windturbines die in Nederland worden geplaatst zijn gecertificeerd door een daartoe bevoegde 
organisatie als CIWI in Nederland (Certificatie-Instituut Windturbines), Germanische Lloyd in 
Duitsland of Det Norske Veritas in Denemarken. De veiligheidseisen waaraan de in Nederland 
geplaatste turbines moeten voldoen zijn vastgelegd in de NVN 11400-0 "Wind turbines - Part O 
Criteria for type certijkation - Technica1 Criteria" van 1999 [4, 51. Windturbines die aan dit 
document voldoen zijn ontworpen voor een levensduur van tenminste 20 jaar. Er worden eisen 
gesteld aan de materialen voor wat betreft vermoeiing, vocht inwerking, corrosie, 
verbindingstechnieken, etc. om deze levensduur te waarborgen. De veiligheidssystemen zijn 
zodanig ontworpen dat de turbine onder alle weerscondities veilig bedreven kan worden. Ook 



zorgen de veiligheidssystemen ervoor dat de turbine stil wordt gezet in geval van storingen aan 
de turbine zelf. De werking van de veiligheidssystemen wordt periodiek gecontroleerd. Verder 
worden er eisen gesteld aan het elektrisch systeem, de arbeidsveiligheid, en de 
onderhoudsprocedures, om de veiligheid van de turbine gedurende zijn levensduur te 
waarborgen. 

De onderhavige risicoanalyses richten zich op die incidentele gevallen waarbij een turbine 
buiten zijn ontwerpcondities kan komen en mogelijk gevaar voor de omgeving kan opleveren. 
Het risico dat windturbines kunnen opleveren voor hun omgeving wordt bepaald door de 
scenario's in Tabel 2.2. (voor meer details zie Annex A van [l]). 

Tabel 2.2: Scenario's en faalkansen voor risicoanalyses. 
I I 

I Breuk van geheel blad, onder te verdelen in de volgende drie 
scenario's: 1 8.4-104 

Bladbreuk bij nominaal rotor toerental 4,2 -la' 

Bladbreuk bij mechanisch remmen ( m  1,25 keer 
nonurninaal toerental) 

I Overtoeren +2.O keer nominaal toerental) I 
p e n  Ian de hele turbine door mastbreuk 1 1,410~ 

I Naar beneden vaiien van hele gondel d o f  rotor 1 3.2-1o4 

I Kleine onderdelen uit gondel I 1.7.10-~ 

2.3 Incidenten onder de Rotor 
Voor de Middenweg, de Kwelderweg en de ventweg parallel aan de Kwelderweg geldt dat de 
rotor van de turbines boven de weg draait. Hiervoor geldt dus ook dat kleine onderdelen uit de 
gondel of naaf zoals bouten, neuskappen e.d. naar beneden kunnen vallen. Bovendien kan er 
tijdens stilstand een dunne ijslaag op de bladen ontstaan. 

Het is niet zinvol om deze scenario's voor auto's te kwantificeren. Het is beter om hier een 
kwalitatieve beschouwing over te houden zoals in het Handboek Risicozonering Windturbines 
(Bijlage C3) [l] is gedaan. In Tabel 2.3 volgt een citaat uit het handboek Het is 
onwaarschijnlijk dat een naar beneden vallend onderdeel zoals een bout of een stuk ijs zal leiden 
tot slachtoffers in de auto's; hoogstens zal materiele schade worden vernonaakt. Het IPR en 
MR zal dan ook nagenoeg niet beïnvloed worden door deze scenario's. 

Een fietser of een voetganger komt onbeschermd voorbij, en de gevolgen van incidenten onder 
de rotor kunnen dan ook van invloed zijn op het P R  en het MR. In hoofdstuk 3 zal dit risico 
worden afgeschat. Hierbij is aangenomen dat persoon wordt getroffen als een onderdeel of een 
stuk ijs terecht komt op een gebied van 1 m2 rondom die persoon. 



Tabel 2.3: Een voorbeeld van een kwalitatieve beschouwing voor incidenten binnen de 
rotordiameter 

Kleine Onderdelen uit de Gondel of de Rotor 
Kleine onderdelen zoals bouten, een anemometer, of een beschermingskap van de 
gondel of de naaf vallen meestal rechtstandig naar beneden. Hun omvang en gewicht is 
meestal beperkt. Ze zullen amper schade aanrichten wanneer ze b.v. een gebouw of een 
object treffen. Wanneer echter een onbeschermd persoon wordt getroffen door een naar 
beneden vallende bout kan dit dodelijk zijn. 

Bladfragmenten na Botsing met Toren 
Nadat een turbine b.v. in onbalans is gekomen of nadat een blad beschadigd is door 
blikseminslag kan het voorkomen dat een blad tegen de toren slaat en dat er delen van 
het blad naar beneden vallen. Het betreft dan relatief kleine onderdelen met een beperkt 
gewicht die weinig schade aan gebouwen kunnen aanrichten. Meestal gebeuren dit 
soort incidenten bij zeer slecht weer (bliksem) of bij zware stormen. De kans dat er 
zich op dat moment personen onbeschermd onder de turbine bevinden is dan ook 
kleiner. 

Wsafwerping 
Uit ervaring is bekend dat in Nederland ijsafzetting op de bladen meestal ontstaat tijdens 
stilstand van de turbine. Observaties van dit fenomeen hebben laten zien dat bij een 
kleine beweging of doorbuiging van het blad, hetgeen al optreedt bij zeer geringe 
windsnelheid, het ijs in grote brokken naar beneden valt en dat langwerpige platen ijs in 
een strook onder het rotorvlak terecht komen. De brokken hebben een oppervlak dat 
kleiner is dan het blad zelf en een dikte van enkele millimeters tot een centimeter. Door 
het "dwarrelen" van de brokken ijs kunnen deze, aniankelijk van de hoogte van de 
windturbine in een strook van enkel tientallen meters breed terecht komen. Bij een 
turbine met een masthoogte van ca. 65 m is waargenomen dat de stukken ijs op 10 - 15 m 
van het rotorvlak terecht kwamen. 

indien het gebied onder de rotor vrij toegankelijk is zal het aspect van afvallend ijs in de 
risicobeoordeling meegenomen moeten worden. De impact op een object is vergelijkbaar 
met die van brokken ijs die b.v. van een vrachtwagen afwaaien en een achteropkomende 
auto treffen; meestal is de achteropkomende auto niet beschadigd. Onbeschermde 
personen kunnen mogelijk gewond raken. Het aantal keren per jaar dat ijs aangroeit aan 
x n  blad is sterk afhankelijk van de lokale omstandigheden. Volgens schattingen van de 
lpstellers van het handboek komt de situatie in Nederland maximaal twee keer per jaar 
voor. 

Volgens het Besluit Voorzieningen en Installaties Milieubeheer mogen de windturbines 
liet in bedrijf zijn of worden genomen indien er ijs op te bladen zit. Mocht dit toch 
gebeuren dan zijn de risico's voor de omgeving minimaal omdat het om kleine 
mkstukken gaat die relatief ver weg geslingerd kunnen worden. Het PR hiervan is 
verwaarloosbaar klein. 

2.4 Toekomstige ontwikkelingen 
In en bij de Eemshaven vinden verschillende mogelijke nieuwe ontwikkelingen plaats. Deze 
ontwikkelingen variëren van een grootschalig glastuinbouwgebied ten zuiden van de 
Eemshaven tot de bouw van een scheepssloopwerf op het industrieterrein van de Eemshaven. In 
het Handboek is voor 10 verschillende categorieën objecten uiteengezet op welke wijze de 
risico's kunnen worden gekwantificeerd en beoordeeld indien een windturbine in de buurt van 
deze objecten wordt geplaatst. Omdat op dit moment niet duidelijk is welke categorieën 
objecten mogelijk in de nabijheid van de windturbines geplaatst zullen worden is het slechts 
mogelijk om in algemene bewoordingen aan te geven wat de risico's zijn. 



Mogelijke risico's ten gevolge van toekomstige ontwikkelingen in de nabijheid van de 
windturbines zullen worden geanalyseerd op basis van de generieke informatie uit hetHandboek 
Risicozonering Windturbines, waarbij met name het zogenaamde domino-effect zal worden 
beschouwd. 



3. RESULTATEN 

3.1 Passanten 
Voor de Middenweg, de Kwelderweg en de ventweg parallel aan de Kwelderweg zijn het P R  
en het MR berekend cf. het handboek [l], waarbij de scenario's bladbreuk, omvalien van de 
turbine en het naar beneden vallen van de hele gondel entof rotor zijn beschouwd. De resultaten 
zijn gegeven in Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 IPh 

IPR 
voetganger 
fietser 
automobilist 
maximum 

MR 
voetganger 
fietser 
automobilist 

n MR. 
WTQn 

Middenweg Kwelderweg ventweg Middenweg Kwelderweg ventweg 

Het blijkt dat het P R  en het MR voor de turbines met een diameter van 90 m (WT90) iets groter 
zijn dan voor de turbines met een diameter van 70 m (WT70). 

Voor de Middenweg en de ventweg is het P R  maximaal voor de beschouwde voetganger. Voor 
zowel de Middenweg als de ventweg is voor het P R  een voetganger beschouwd die 500 keer 
per jaar langs alle turbines wandelt met een snelheid van 3 kmh. Daar een automobilist een veel 
grotere snelheid heeft dan een voetganger of fietser en het aantal passages vergelijkbaar zijn is 
het P R  van een automobilist globaal een factor 10 kleiner. 

Indien de WT90 turbines worden geplaatst is het P R  maximaal 2,2-10-~, hetgeen een factor 4,s 
kleiner is dan de maximaal toelaatbare waarde van 1.10~. Indien de WT70 turbines worden 
geplaatst is het P R  maximaal l,8.10-~, hetgeen een factor 5,s kleiner is dan de maximaal 
toelaatbare waarde van 1.10~. 

In tegenstelling tot het P R ,  waarvoor een bepaalde persoon wordt beschouwd, moeten voor het 
MR alle verkeersbewegingen worden beschouwd. Het totale MR voor alie verkeer over de 
Middenweg, de Kwelderwe en de ventweg tezamen bedraagt 5,8.10-~ indien de WT90 turbines F worden geplaatst en 4,9.10- indien de WT70 turbines worden geplaatst. In beide gevalien is het 
MR mimschoots kleiner dan de toelaatbare waarde van 2.10-~. 

Incidenten onder de rotor 
Zoals reeds uiteengezet zullen incidenten onder de rotor nagenoeg geen invloed hebben op het 
P R  en het MR voor automobilisten. Aangezien fietsers en voetgangers onbeschermd 
voorbijkomen is nagegaan wat de invloed is van ijsafwerping. 

Als brokken ijs na ijsafzetting naar beneden vaiien zal het in een strook met breedte b onder het 
vlak van de rotor terecht komen, zie Fig. 3.1. Over de breedte van deze strook is weinig 
informatie beschikbaar. Bekend is een geval met een turbine met masthoogte van ca. 65 m 
waarbij de brokken ijs op 10 - 15 m vanaf het rotorvlak terecht zijn gekomen. Op basis hiervan 



is een le  schatting gemaakt door te stellen dat de breedte b van deze strook gelijk is aan 113 van 
de masthoogte. Voor de turbines met een diameter van 90 m is het oppervlak van deze strook 47 
% van het totale oppervlak onder de rotordiarneter, voor de turbines met een diameter van 70 m 
is dit 60 9%. 

u 
Fig. 3.1: Schematische weergave van de strook (gearceerd 

gebied) waar brokken ijs terecht kunnen komen bij 
ijsafie tting. 

Om de trefkans van een passerende fietser of voetganger te bepalen is aangenomen dat een 
persoon wordt getroffen door afvallend ijs als dit terecht komt op een gebied van 1 m2 rondom 
die persoon. Er van uit gaande dat de turbine bij ijsafzetting in elke willekeurige positie 
(kruihoek) geparkeerd kan staan, is de gemiddelde kans dat 1 m2 in het gebied waar de rotor 
over draait bij afvallend ijs wordt getroffen gelijk aan 47 % voor de WT90 en 60 % voor de 
w o .  
Een voetganger en een fietser passeren met een gemiddelde snelheid van respectievelijk 3 km/u 
en 10 kmhur. De windturbines langs de Middenweg worden op een afstand van 10 m 
gepasseerd en die langs de ventweg op 30 m. De fractie van de verblijfstijd van een passant in 
het gebied waar de rotor overdraait is gegeven in Tabel 3.2. Op basis van de kans dat een stuk 
ijs op een m2 terecht kan komen, de verblijfstijd van een passant en het aantal passages dat voor 
het P R  beschouwd dient te worden, is berekend hoe vaak het incident "afvallen van ijs tijdens 
stilstand" per jaar mag voorkomen, opdat het P R  t.g.v. alleen ijsafzetting kleiner is dan 104 per 
jaar. Deze resultaten zijn gegeven in Tabel 3.3 en het blijkt dat indien de kans o ijsafzetting B groter is dan l,2-l0" per jaar (eens in de 8333 jaar) het P R  groter zal zijn dan 10 . Helaas zijn 
er geen exacte frequenties bekend van dit incident, maar de verwachting is dat het meer is dan 
één keer per 10 jaar, zodat niet wordt voldaan aan de criteria voor het PR. 

Tabel 3.2: Fractie verbliifstijd van passant in gebied waar 
rotor overdraait. 

ventweg 
w90 w o  
1,8% 1 ,O% 
1,1% 0,6% 

Voetganger 
Fietser 

Middenweg 
w90 w o  
1,8% 1,4% 
1,1% 0,9% 



Tabel 3.3: Maximaal toelaatbare hm per jaar op ijsajketting, 

Resumé 
Indien geen mitigerende maatregelen worden getroffen voor ijsafzetting tijdens stilstand, dan 
wordt niet voldaan aan de criteria voor het P R .  

waarbd nog wordt voldaan &n ZPR = 1 o4 per jaar. 

Wanneer mitigerende maatregelen worden getroffen, zodat de strook onder het ro to~ lak  waar 
afvallende brokken ijs terecht kunnen komen niet vrij toegankelijk is voor voetgangers en 
fietsers dan is het P R  maximaal 2,2.10-~ per jaar voor de turbines met een diameter van 90 m en 
1,8-10-~ voor de turbines met een diameter van 70 m. De maximaal toelaatbare waarden voor 
P R  is 1 . 1 0 ~  per jaar zodat aan dit criterium is voldaan. Het MR is maximaal 5,8.10'~ indien 
WT90 turbines worden geplaatst en 4,9.10-~ indien WT70 turbines worden geplaatst. In beide 
gevallen is het MR ruimschoots kleiner dan de toelaatbare waarde van 2.10". 

3.2 Risico werknemers kassen 

ventweg 
w90 m 0  

1.2E-04 1.7E-04 
2.OE-04 2.8E-04 

Voetganger 
Fietser 

Het plaatsgebonden risico, PR, wordt gebruikt door VROM om het gebied vast te stellen 
waarbinnen zich geen kwetsbare objecten of beperkt kwetsbare objecten mogen bevinden [6]. 
Het PR is een maat voor het overlijdensrisico op een bepaalde plaats. Hierbij is het niet van 
belang of op die plaats daadwerkelijk een persoon aanwezig is. Bij het plaatsgebonden risico 
gaat het om de kans dat een gemiddelde persoon op een bepaalde plaats in de omgeving van een 
inrichting overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval in die inrichting. Anders gezegd het 
PR is een rekenkundig begrip. Wel kan op basis van het PR het risico voor een werknemer 
worden berekend door de fractie van de tijd dat deze werknemer in de buurt is van de 
windturbine in rekening te brengen. 

Middenweg 
w90 w n o  

1.2E-04 1.2E-04 
1.9E-04 2.OE-04 

Het PR ten gevolge van bladbreuk, mastbreuk, afvallen van gondel of rotor en het naar beneden 
vallen van kleine onderdelen uit de gondel is gegeven in figuur 3.2 voor de W 9 0  turbine en in 
Fig. 3.3 voor de WT70 turbine. De pieken bij de maximale werpafstanden zijn een gevolg van 
het gebruikte rekenmodel en indien het toerental waarbij bladbreuk optreedt variabel wordt 
genomen dan zouden deze pieken afvlakken. De PR = 10" contour ligt op 145 m voor de W 9 0  
turbine en op 150 m voor de WT70 turbine. De maximale werpafstanden van een afgebroken 
blad bedragen respectievelijk 254 m en 411 m. De PR = 104 contour en de contour van de 
maximale werpafstand zijn weergegeven in Fig. A.3 en A.4. 



- biadbreuk - - - 0 mastbreuk - - gondel of rotor 

k l e i n e  mlerdelen 
t o t a a l  

I 

O 50 100 150 200 250 300 
Afstand tot windturbine [m] 

Figuur 3.2: Plaatsgebonden Risico (PR) van de windturbine met een diameter van 90 m 
(WIPO) als functie van de afstand tot de windturbine ten gevolge van bladbreuk, 
mastbreuk, afvallen van gondel of rotor en het naar beneden vallen van kleine 
onderdelen; H = 100 m. 

- - - mastbreuk - - gondel of rotor 

k l e i n e  onderdelen 

O 75 150 225 300 375 450 
Afstand tot windturbine [m] 

Figuur 3.3 Plaatsgebonden Risico (PR) van de windturbine met een diameter van 70 m 
( W O )  als functie van de afstand tot de windturbine ten gevolge van bladbreuk, 
mastbreuk, afvallen van gondel of rotor en het naar beneden vallen van kleine 
onderdelen; H = 100 m. 



Werknemers zijn niet continu op dezelfde plaats. De afstand tot de kassen is zodanig dat de 
turbines niet over de kassen draaien. Voor de berekening van het risico van een werknemer is 
het gebied rondom de turbine ingedeeld in een tweetal zones, en binnen een zone wordt 
verondersteld dat het PR een constante waarde heeft gelijk aan de gemiddelde waarde. Deze 
gemiddelde waarden zijn gegeven in Tabel 3.4. In deze tabel is tevens de tijd dat een werknemer 
in een zone aanwezig is gegeven. Hierbij is de conservatieve aanname gedaan dat een 
werknemer 1800 uur per jaar binnen het invloedsgebeid van de turbines werkzaam zal zijn. 

Het overlijdensrisico t.g.v. de windturbine bedraagt maximaal 8,9.10-~ per jaar bij WT90 
turbines en 3,9.10-~ per jaar bij WT70 turbines. In beide gevallen is het overlijdensrisico kleiner 
dan 104 per jaar, hetgeen als een conservatieve bovengrens kan worden gezien. 

I 

Afstand tot turbine PR verblijftijd IAfstand tot turbine PR verblijftijd 

Tabel 3.2: Gemiddelde waarden van het PR en aanwezigheid van werknemers 

[uren] I [uren] 
45 - 145 m 2.9E-06 547 1 36-182m 2.1E-06 342 

w90 w o  



4. CONCLUSIES 

in verband met de plannen van Millenergy om een windpark in en bij de Eemshaven te 
ontwikkelen is een risicoanalyse uitgevoerd. Als onderdeel van deze analyse is het volgende 
nader beschouwd: 

het verkeer over de Middenweg, de Kwelderweg en de ventweg parallel aan de Kwelderweg; 
de werknemers in de kassen, welke mogelijk ten zuiden van de Kwelderweg gebouwd zullen 
gaan worden. 

De windturbines draaien over de Middenweg, de Kwelderweg en de ventweg met als gevolg dat 
passanten getroffen kunnen worden door afvallend ijs. Voor automobilisten is dit niet van 
invloed op het P R  en het MR. Echter de voetgangers en fietsers over de Middenweg en de 
ventweg lopen wel een verhoogd risico. Als gevolg hiervan wordt niet zondermeer voldaan aan 
het criterium voor het PR .  Echter wanneer mitigerende maatregelen worden getroffen, zodat de 
strook onder het vlak van de rotor waar afgevallen stukken ijs in terecht kunnen komen bij 
ijsafzetting niet vrij toegankelijk is voor voetgangers en fietsers dan geldt dat het IPR maximaal 
2,2-10-~ per jaar is voor de turbines met een diameter van 90 m (WT90) en l,8.10-~ per jaar voor 
de turbines met een diameter van 70 m (WT70). De maximaal toelaatbare waarde voor het P R  
is 1. 104 per jaar zodat aan dit criterium is voldaan. Het MR is maximaal 5,8.10" per jaar indien 
de WT90 turbines worden geplaatst en 4,9.1u5 per jaar indien de WT70 turbines worden 
geplaatst. in beide gevallen is het MR ruimschoots kleiner dan de toelaatbare waarde van 2.10-~ 
per jaar. 

Het overlijdensrisico voor een werknemer in de kassen die 100 % van zijn arbeidstijd werkzaam 
is binnen het invloedsgebeid van de windturbines bedraagt maximaal 8,9-10" per jaar bij de 
WT90 turbines en 3,9.10'~ per jaar bij de WT70 turbines. in beide gevallen is het 
overlijdensrisico kleiner dan 104 per jaar, hetgeen als een conservatieve bovengrens kan worden 
gezien. 
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Achtergronden effectbeschrijving natuur 
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BIJLAGE b Toetsing aan natuurwetgeving 

Inleiding 
In deze bijlage is een beschrijving van het wettelijke kader voor natuur opgenomen. De 
bedoeling hiervan is te komen tot een precies kader dat aangeeft voor welke natuurlijke 
waarden een onderzoek naar de effecten moet plaatsvinden. Dit kader bepaalt ook welke rol 
de effecten hebben bij het nemen van een besluit of een activiteit kan worden toegestaan. 
Het kader van de Habitatrichtlijn is eveneens toegelicht. 

Beschikking tot aanwijzing van het waddengebied als staatsnatuurnonurnent 
ûp grond van de aanwijzingsbeschikking is het plaatsen of oprichten van gebouwen, 
bouwwerken of inrichtingen aangemerkt als een vergunningplichtige activiteit zodat alleen 
al om die reden voor de aanleg van het windpark een vergunning moet worden gevraagd. 
Voor de vraag voor welke natuurlijke waarden en kenmerken de effecten moeten worden 
onderzocht, bevat de aanwijzingsbeschikking als zodanig geen aanknopingspunten. Door 
de koppeling die deze beschikking legt met de Tweede Nota WaddenzeeI wat in het vorige 
hoofdstuk is aangegeven, is er toch een kader voorhanden. In de navolgende paragrafen 
wordt ingegaan op de onder de Natuurbeschenningswet beschermde waarden van de 
Waddenzee. Daarbij wordt eerst ingegaan op de natuurwetenschappelijke betekenis en 
vervolgens op het natuurschoon. 

Natuurwetenschappel#ke betekenis 
De Waddenzee is van grote waarde voor onder meer vogels, zoogdieren (zeehonden), 
bodemfauna, voedselketens in het water, vissen, kreeftachtigen en flora. Aangezien een 
windpark op de locatie Eemshaven geen of nauwelijks effect zal hebben op zoogdieren, 

bodemfauna, voedselketens in het water, vissen, kreeftachtigen of flora van de Waddenzee 
dient voor wat betreft de natuurwetenschappelijke betekenis van de Waddenzee alleen het 
mogelijk effect van het windpark op de vogelwaarden beoordeeld te worden. In de 
beschikking tot aanwijzing als staatsnatuurmonument worden de soorten in algemene 
termen beschreven (vaak als gehele groep, bijvoorbeeld meeuwen, steltlopers, sterns) en 
worden slechts incidenteel specifieke soorten genoemd. Uit het noemen van hele 
soortgroepen in plaats van specifieke soorten, kan afgeleid worden dat de Waddenzee in het 
kader van de aanwijzing als staatsnatuurmonument als belangrijk wordt gezien voor de 
vogels van het gebied in het algemeen, dus voor alle in het gebied voorkomende soorten 

meeuwen, sterns, steltlopers, enzovoort. 

In de onderstaande tabel zijn de soortgroepen die in de aanwijzing worden g e n m d  op een 
rij gezet, met daarbij de specifieke soorten, voor zover die genoemd zijn. In de tabel worden 
de groepen uitgesplitst naar biotoop en functie van de desbetreffende biotoop. Naast de in 
de tabel genoemde biotopen worden in de aanwijzing ook 'kwelders en zandplaten' en 
'zandplaten en jonge duinformaties' genoemd. Deze biotopen en de bijbehorende soorten 
blijven in deze studie buiten beschouwing omdat deze biotopen volgens de aanwijzing in de 
wijde omgeving van het plangebied niet voorkomen. 
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Tabel û4.1 

De in de aanwijzing genoemde 

soortgroepen en soorten, met 

het biotoop en de periode 

waarin de soortgroepen van de 

Waddenzee gebruik maken 

I soortgroep I soort 1 Periode 

Geulranden en watervlaktes (voedselgebied) 

meeuwen kokmeeuw hele jaar 

stormmeeuw hele jaar 

zilvermeeuw hele jaar 

sterns grote stem voorjaar tot herfst 

visdid voorjaar tot herfst 

noordse stem voorjaar tot herfst 

dwergstern voorjaar tot herfst 

maf te stern tijdens de trek 

aakholven aalschokw hele jaar 

1 I I 

Geulen en watervlaktar (ovenvinteringrgebied) 

eenden eidereend winter, in lagen aantallen het hde jaar 

toppereend Winter 

middelste zaagbek Winter 

brilduiker Winter 

Wadplaten (voedselgebled) 

eenden bergeend vooral tijdens de trek 

eidereend vooral tijdens de trek 

steltlopen scholekster vooral tijdens de trek 

kanoetstrandloper vooral tijdens de trek 

bonte strandloper vooral tijdens de trek 

rosse grutto vooral tijdens de trek 

wulp vooral tijdens de trek 

meeuwen zilvermeeuw vooral tijdens de trek 

kokmeeuw vooral tijdens de trek 

sterns geen soorten genoemd vooral tijdens de trek 

Tegen de achtergrond van wat hierboven beschreven is kan t.a.v. de beschermde 
natuurwaarden van de Waddenzee in relatie tot het voornemen van het windpark het 
volgende toetsingscriterium geformuleerd worden: 

TOETSINGSCRITERIUM 1 

Wat is het effecî van het windpark Eemshaven op de vogelwaarden van de Waddenzee zoals die 

door de Natuurbexhermingswet beschermd worden? 

Natuurschoon 
Naast de natuurwetenschappelijke betekenis, was ook het natuurschoon van de Waddenzee 
reden om het gebied als staatsnatuurmonument aan te wijzen. In de aanwijzing wordt over 
het natuurschoon onder meer het volgende geschreven: 'Het waddengebied wordt ervaren 
als een gebied van bijzondere landschappelijke schoonheid. Het weidse karakter, het vrije 
spel der elementen, de voortdurende wijziging van de grenzen van land en water en de 
grootse vormenrijkdom bieden de mogelijkheid tot het opdoen van wisselende en boeiende 
ervaringen en zijn wezenlijke kenmerken van het gebied. (...) Het landschap kenmerkt zich 
door zijn vrijwel ongeschonden en open karakter. Van wezenlijk belang is voorts de in het 
gebied heersende rust.' Een windpark op de locatie Eemshaven zou een aantasting kunnen 
betekenen van de landschappelijke schoonheid en het weidse karakter van de Waddenzee, 
alsmede een verstoring van de heersende rust. Een effect op de andere waarden zoals het 
vrije spel der elementen, de voortdurende wijziging van de grenzen van land en water en de 
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grootse vormenrijkdom zal niet plaatsvinden. Daarom dienen ten aanzien van het 
natuurschoon van het staatsnatuurmonument Waddenzee de volgende vragen beantwoord 
te worden (toetsingscriteria): 

TOETSINGXRiïERIUM 2 

Wat is het effect van het windpal Eemshawn op de landschappelijke schoonheid en het weidse 
karakter van de Waddenzee? 

TOETSINGSCRITERIUM 3 

I Wat is het effect van het windpal Eemshaven op de in de Waddenzee heersende rust? 

Tweede Nota Waddenzee, 1994 
In de Tweede Nota Waddenzee wordt het kader gegeven voor de beoordeling van de 
toelaatbaarheid van de opwekking van windenergie in en buiten de Waddenzee. In de 
Waddenzee is de opwekking van windenergie niet toegestaan. Nabij het zogenaamde PKB- 
gebied is de aanleg van een windpark wel toegestaan op voorwaarde dat een afstand van 1 
a 2 km vanaf de grens van het PKB-gebied in acht wordt genomen. Verder moet bij 
voorkeur worden aangesloten bij bestaande, het landschapsbeeld bepalende verticale 
elementen. Tenslotte moet ook worden getoetst of de vogelwaarden zich niet tegen de 
aanleg van het windpark verzetten. 

Uit de tekst van de Tweede Nota blijkt dat om de aantasting van de openheid van het 
gebied te vrijwaren tegen windparken in de Tweede Nota een concreet toetsingscriterium is 
vastgelegd in de vorm van een afstandscriterium. Voor wat de beoordeling van de effecten 
op de in het gebied voorkomende vogels daarentegen is het criterium heel vaag. Echter voor 
wat betreft de vogels waarvan de aard en de omvang van de populaties het motief zijn 
geweest om het waddengebied als een speciale beschermingszone aan te wijzen geldt het 
kader van de Habitatrichtlijn, dat hierna expliciet aan de orde komt. 

In de Tweede Nota is naast een specifiek kader voor tal van mogelijke activiteiten ook een 
algemeen kader opgenomen. Bij nieuwe activiteiten, en dat is met het voorgenomen 
windpark het geval8, dient dit algemeen afwegingskader altijd te worden gehanteerd, 
ongeacht de te verwachten effecten als gevolg van deze activiteit. Ook bij de uitbreiding of 
de wijziging van bestaande activiteiten dient dit kader te worden gehanteerd. Dit kader 
houdt in dat de maatschappelijke noodzaak van de betreffende activiteit moet worden 
aangetoond en verder moet ook worden aangetoond dat er geen alternatieven zijn. 
Daarom is het volgende toetsingscriterium geformuleerd: 

TOETSINGXRKERIUM 4 

I Dient het project een groot maatschappelijk belang m zijn er geen alternatieven? 

Hoewel er op dit moment al een windpark aanwezig is, moet het nieuw op te richten park toch 

beschouwd worden als een nieuw initiatief. Dit omdat het vervangen van het bestaande park door een 

groter park, dat zich ook over een grotere 0ppe~hkte uitstrekt, niet gezien kan worden als een 

voortzetting van de huidige activiteit. 



MIUEUEFFECTRAPPORT WINDPARK EEMSHAVEN I 

Derde Nota Waddenzee, november 2001 
Het is de bedoeling dat de tekst van de Derde Nota Waddenzee, waarvan het 
kabinetsbesluit is vastgesteld en al door de Tweede Kamer is behandeld, de tekst van de 
Tweede Nota vervangt. De Derde Nota vertoont ten opzichte van de Tweede Nota in dit 
verband een tweetal opvallende verschillen. Waar de Tweede Nota voor de beoordeling van 
de toelaatbaarheid van windparken nog een afstandcriterium bepaalt, is dat in de Derde 
Nota niet meer het geval. Bepaald is dat van geval tot geval moet worden gekeken of een 
windpark kan worden toegestaan. Deel 3 van de Derde Nota is echter niet vastgesteld en 
wordt op dit moment herzien. De hoofdlijnen van het beleid voor de Waddenzee zijn in de 
Nota Ruimte vastgelegd, de pkb Waddenzee vormt een uitwerking en concretisering 
hiervan. De Nota Ruimte (deel 3a; 12 april 2005) geeft aan dat ontwikkelingen buiten de 
begrenzing van de Waddenzee die effecten kunnen hebben voor de te beschermen waarden 
en kenmerken binnen het gebied door het bevoegd gezag dienen te worden getoetst door 
toepassing van het Europees afwegingskader uit de vogel- en Habitatrichtlijn en de 
Natuurbeschermingswet. 

Habitatrichtlijn, 1992 
Ingevolge de Habitatrichtlijn dienen plannen of projecten te worden getoetst of zij 
significante effecten hebben voor het aangewezen gebied. Deze toets dient plaats te vinden 
in het licht van de voor het gebied geldende instandhoudingdoelstelling. De 
instandhoudingdoelstelling is gerelateerd aan de natuurlijke waarden die het motief zijn 
geweest om het gebied door de aanwijzing van speciale beschermingszone onder de 
bescherming van de Habitat- of Vogelrichtlijn te brengen. 

Artikel 6 (lid 3 en 4) Habitatrichtlijn 

3. Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer 

van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante 

gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de 

gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat 
gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder 

voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts 

toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de 

natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend 

geval inspraakmogelijkheden hebben geboden. 

4. Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de 

gevolgen voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen 

van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch 

moet worden gerealiseerd, neemt de Lid-Staat alle nodige compenserende maatregelen om te 

waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. De Lid-Staat stelt de 

Commissie op de hoogte van de genomen compenserende maatregelen. 
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TOETSINGSUUTERIUM 6 ' 

Dient het project een dwingende reden van groot openbaar belang en zijn er geen 

alternatieven? (Alleen indien er een significant effect verwacht wordt). 



BIJLAGE 7 Visual isaties 
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Overzicht zichtpunten visualisaties 



BIJLAGE 8 

Tabel 08.1 

Bronsterkte L.,, van de 
referentieturbine 2; ashoogte 
100 meter bil verschillende 
windsnelheden en de afgeleide 
windnormcurve- gewogen 1, 

Cursiefgedrukte waarde = 

eigen prognose 
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Achtergronden geluidsberekeningen 

Geluidstechnische specificaties windturbines 
Ten behoeve van de geluidoverdrachtsberekeningen is gerekend met het gegevens van 
referentieturbine 2. Dit is een variabel toeren machine, welke bij een windsnelheid van circa 
3 m/s in bedrijf komt (gemeten op 10 m hoogte), om vervolgens op te toeren naar zijn 
maximale toerental. Middels het regelsysteem van dit type windturbine is een bepaald 
optoertraject instelbaar, met een bijbehorende opbrengst - toerental verhouding en 
bronsterkte. De ashoogte van deze referentieturbine bedraagt 100 meter, de rotordiameter 
bedraagt 100 meter. Het maximaal op te wekken elektrische vermogen bedraagt 3.000 kW. 

De bronsterkte Lw van de referentieturbine is instelbaar op 102 - 110 dB(A) bij een 
windsnelheid van 8 m/s (windsnelheid gemeten op 10 meter hoogte). Eén en ander is 
afhankelijk van de ingestelde "Noise Curve". Bij de berekeningen is uitgegaan van door 
Delta Danish Electronics, Lights & Acoustics gemeten geluidniveaus aan de Vestas V90 - 
ashoogte 100 meter (Noisecurve 1092; metingen op 25 november 2003; rapport 958237.R0 
d.d. 15 maart 2004). De overige Noisecurves zijn geprognosticeerd aan de hand van een 
opgave van Vestas. Tabel 88.1 geeft de bronsterktes weer. Tabel B8.2 geeft het bronspectrum 
waarmee gerekend is. 

Voor elke Noisecurve is in tabel B8.1 ook de waarde van de windsnelheidsgewogen 

bronsterkte opgenomen. Deze wordt gevonden door een windsnelheidsweging (WNC) toe 
te passen op de bronsterktecurve, zodat hieruit de voor de beoordeling maatgevende 
windsnelheid afgeleid wordt. De bij deze curve behorende waarde bij lage windsnelheid 
wordt hier gedefinieerd als zijnde de windsneiheidsgewogen bronsterkte I,,,,. E.e.a. 
verloopt geheel overeenkomstig de systematiek van het "Besluit voorzieningen en 
installaties milieubeheer" waarin een WNC40 normcurve de interpretatie is van de 
algemeen van toepassing zijnde normwaarde van 40 dB(A) voor de nachtperiode. Door nu 
deze WNC/windsnelheidsweging al bij de bronsterkte van de windturbine toe te passen, 
wordt een veel eenvoudiger afweging mogelijk doordat slecht één berekende 
beoordelingswaarde getoetst hoeft te worden aan een grenswaarde van 40 dB(A) (in plaats 
van de toetsing van een berekende curve aan een grenswaardecum). 

Noisecuwe 106.7 I 104.3 1 97 1 102 1 106 1 107 1 107 1 107 1 107 1 108 
Noisecuwe 107.8 1 105.4 197 1 102 1 106 1 1 a  1 108 1 108 I 108 1 109 

Noisecuwe 102.0 
Noisecuwe 104.2 

I Noisecuwe 109.2 1 106.0 197 1102 1106 1108 1109 1110 1110 1110 1 
Vetgedrukte waarde = 

rnaatgewnd voor WNC 

100,2 
102.4 

97 
97 

101 
102 

1IK 
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102 
104 

102 
104 

102 
104 

103 
105 



Tabel 882 

Gemeten spectrum 
referentieturbine 2 bij een 
Noisecurve 109,2 

Gelet op het tijdens sommige nachten mogelijke afwijkende windsnelheidsprofiel en de nu 
bij de prognose te hanteren grotere ashoogte (ten opzichte van de bronsterktemetingen), zijn 
de noisecuwes 1 m/s verschoven in de richting van de lagere windsneiheden. De aldus 
resulterende windsneiheidsgewogen bronsterktes worden daardoor met maximaal 1 dB 
verhoogd. 

úeluidbelasting zonebewakingspunten 
Tabel B8.3 geeft de voor de immissiepunten en zonebewakingspunten berekende waarden 
van de windturbines welke gepland zijn op het conform de Wgh gezoneerde 

industrieterrein. 

industrieterrein door plaatsing ~ 0 0 2 ~ 1 ~  
windturbines W003-A 

WW-A 
W005-A 
WûO7-A 
WOOS-A 
WOI3-A 
W020-A 
W039-A 
WOW-A 
WOSS-A 
WOSS-A 
W116-A 
Wl39-A 
220-A 
221-A 
222-A 
223-A 
224-A 
225-A 
226-A 
227-A 
228-A 
Z29-A 
Z30-A 
Z31-A 

woning ~ o s t & d e r  
Woning Oostpolder l 
Woning Oostpolder 6 
Woning Oostpokier 7 
Woning Middenweg 8 
Woning Oostpolderweg 19 [HW.55] 
Woning Oostpolderweg 27 
Woning Buitenweg 8 
Woning Dijkweg 53 [HW551 
Woning Derk Luddesweg 32 
Woning Dijkweg 89 [HW.55] 
Woning Toppinga' s weg 12 
Woning Dijkweg 101 [HW.55] 
Woning Dwarsweg 14 
zone land [M l  
zone land 
zone land 

w1 
i501 

zone land [w] 
zone zee i501 
zone zee [ml 
zone zee [W 
zone zee [W 
zone zee [W 
zone zee [W 
zone zee [ml 
zone zee [al 
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