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Samenvatting
Inleiding
EEN WINDPLAN VOOR DE

Met de Startnotitie Windplan Wieringermeer (28 mei 2009) gaf de gemeenteraad het

GEMEENTE WIERINGERMEER startschot voor een windplan dat invulling geeft aan de behoefte tot herstructurering van de

bestaande windturbines. De focus verschuift van aantallen turbines en projecten naar een
verghoging van de stroomproductie. Uitgangspunt is de doelstelling “meer energie met
minder turbines in een mooier landschap”. Na realisatie van het windplan bedraagt het
opgesteld vermogen in de gemeente Wieringermeer tussen de 200 en 400 MW aan
windenergie. Dit is genoeg om tussen de 120.000 en 240.000 huishoudens jaarlijks van
stroom te voorzien.
De realisatie van het windplan draagt bij aan de ambitie van de gemeente Wieringermeer
om zicht te ontwikkelen tot een polder met ruimte voor innovatieve duurzame projecten op
het gebied van energieproductie,-technologie en –onderzoek. De realisatie van de ambitie
draagt bij aan de ambities van het Rijk en de provincie Noord-Holland om in de komende
jaren meer windenergie op land te realiseren.
Naast het herstructureren van het bestaande windturbinebestand biedt het windplan ook
een toetsingskader voor de huidige en toekomstige verzoeken voor plaatsing van
windturbines binnen de gemeente. Hiervoor heeft de gemeenteraad expliciet besloten (d.d.
25 november 2010) om het Windplan een formele status te geven als structuurvisie conform
artikel 2.1 lid 2 Wro.
Het Windplan geeft invulling aan de volgende opgaven:
 De herstructurering van solitaire windturbines.
 Verantwoorde opschaling van bestaande windturbinelijnopstellingen.
 De uitbreiding van het Windturbinetestpark ECN.
De opgave wordt nadrukkelijk vanuit een duurzaam ontwikkelingsperspectief benaderd.
Gezocht wordt naar een balans tussen de belangen van mens, milieu en economie. De
uitwerking van het windplan vond daarom plaats langs vier pijlers:
 Ruimtelijke kwaliteit.
 Milieu en Ecologie.
 Economische uitvoerbaarheid.
 Draagvlak.
Voorwaarde is dat deze vier pijlers ‘voldoende stabiel’ zijn om het windplan te dragen. De
peilers zijn de concrete uitwerking van de visie op duurzame ontwikkeling van
windenergie. In dit MER is de pijler Milieu en Economie uitgewerkt. De pijlers Ruimtelijke
kwaliteit en Economische uitvoerbaarheid zijn onderbouwd met deelrapportages. Het
Koppeldocument beschrijft de verschillende deelrapportages in samenhang.
PROCES EN COMMUNICATIE Het windplan is een uniek plan, omdat er sprake is van een intensief overleg tussen de

verschillende overheidsniveaus (gemeente, provincie en Rijk) enerzijds en private partijen
anderzijds.
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Voor de samenwerking hebben de publieke partners op 18 januari 2010 een convenant
ondertekend. De private partijen (NUON, ECN en de Vereniging Windturbine-eigenaren
Noord Holland (VWNH) groep Wieringermeer hebben zich verenigd in het
samenwerkingsverband ‘Windkracht Wieringermeer’. Tijdens een informatiebijeenkomst
zijn ook andere aanbieders van windenergie geïnformeerd en de omwonenden en overige
burgers van Wieringermeer zijn nadrukkelijk betrokken bij de visievorming.
Voor de ontwikkeling zijn een stuurgroep, een werkgroep en een klankbordgroep opgericht
met vertegenwoordigers van bovengenoemde partijen. Op deze wijze, hebben alle
betrokken partijen hun advies, wensen en commentaar kunnen inbrengen. Het eerste
(driedaagse) windweekend, in oktober 2009 georganiseerd in Wieringerwerf voor en door
betrokkenen, functioneerde als breed georganiseerde aftrap en inspiratiebron voor de
uitwerking van het windplan.
M.E.R.-PROCEDURE

Het doel van de procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.-procedure) is om in de
planvoorbereiding het onderdeel milieu & ecologie een volwaardige plaats te geven in de
besluitvorming. De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan plannen en besluiten, in dit geval de
thematische structuurvisie Windplan Wieringermeer, die (uiteindelijk) kunnen leiden tot
concrete projecten of activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het
milieu. Mede op basis van de resultaten uit dit rapport legt de gemeente in haar windplan
vast waar ontwikkelingsruimte is voor windenergie.

M.E.R.-PLICHT

Directe aanleiding voor het verplicht doorlopen van de m.e.r-procedure is het feit dat het
opschalen en verplaatsen van windturbines binnen de gemeente Wieringermeer valt onder
het Besluit milieueffectrapportage, lijst D. Aangezien het windplan (art. 2.1 Wro)
kaderstellend voor activiteiten op deze lijst D, moet een Milieueffectenrapport (MER)
worden opgesteld. Daarnaast grenst het plangebied aan de Natura 2000-gebied ‘IJsselmeer’,
waardoor mogelijk negatieve effecten op dit gebied optreden. Volgens de
Natuurbeschermingswet is in dat geval een passende beoordeling verplicht volgens
hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Deze verplichting maakt dat er ook sprake is van een
m.e.r.-plicht voor het windplan.

PLANGEBIED

Het plangebied van het initiatief is de gemeente Wieringermeer zonder het IJsselmeer.
Opstellingen in het water maken geen deel uit van de opgave van het windplan. In
Afbeelding S1 is het plangebied weergegeven met de bestaande en twee geplande
windturbines. Van de 90 windturbines zijn 54 turbines gegroepeerd in acht clusters en 36
turbines zijn solitair verspreid over de hele gemeente.
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Afbeelding S.1
Plangebied met bestaande
windturbines in de gemeente
Wieringermeer

Het ontwikkelen van de alternatieven
HET DOCUMENT

In het Ruimtelijk Ontwerp staan keuzes voor het gewenste landschapsbeeld van de

RUIMTELIJK ONTWERP

Wieringermeer beschreven. Deze keuzes zijn gebaseerd op visualiserend onderzoek van

BESCHRIJFT DE PRINCIPES

beelden van mogelijke toekomstige landschappen. Hiervoor is eerst een

VOOR VISUEEL RUIMTELIJKE randvoorwaardenkaart en kansenkaart ontwikkeld. Daarna zijn binnen de kansgebieden
OPTIMALISATIE

mogelijkheden ontworpen voor optimale en maximale plaatsing, het landschap is
geanalyseerd en de ruimtelijke effecten van maximale plaatsing zijn visueel onderzocht. Op
basis hiervan zijn principes ontwikkeld voor een visueel ruimtelijk optimale plaatsing.
Binnen deze principes zijn twee ruimtelijke modellen ontwikkeld voor plaatsing van
windturbines: Polderrand en Boemerang.

HET KOPPELDOCUMENT

Beide modellen zijn in breder verband getest, namelijk naast ruimtelijke kwaliteit ook op

BESCHRIJFT DE

milieu & ecologie, op economische uitvoerbaarheid en op draagvlak. De pijlers zijn van

OPTIMALISATIE NAAR EEN

gelijkwaardig belang. Een belangrijke conclusie van deze test was dat zowel Polderrand als

EVENWICHTIG

Boemerang economisch en ecologisch niet uitvoerbaar zijn. Daarom is, via een synthese-

BOOGSPANTMODEL

ontwerp, het Boogspantmodel ontworpen. Met dit ruimtelijk model is iedere pijler

GEBASEERD OP 4 PIJLERS

voldoende stevig om het Windplan te dragen. In het Koppeldocument is deze optimalisatie
beschreven waarin elementen uit Polderrand en Boemerang zijn vertaald naar een
evenwichtig Boogspantmodel.
Alle drie de modellen zijn in dit MER getoetst als drie planalternatieven. De drie modellen
gaan uit van dezelfde type turbines (Repower 6M) met een masthoogte van 120 meter en 126
meter aan rotordiameter.
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Voor alle drie de modellen geldt dat alle solitaire turbines in de huidige situatie zijn
verplaatst naar een lijnopstelling. De modellen verschillen in locatie en opstelling.
Afbeelding S.2
Drie planalternatieven

De effectbeoordeling
De volgende scoretabel bevat een overzicht van de effecten tussen de drie alternatieven ten
opzichte van de referentiesituatie met de huidige locaties aan windturbines.
Aspect

Criterium

Geluid

Aantal woningen met een

Referentie

Boemerang

Polderrand

Boogspant

0

--

--

--

-

--

--

--

--

-

--

--

--

overschrijding van 47 dB Lden of
41 dB Lnight.
Stiltegebieden

Geluidsbelast oppervlak 25-30
dB(A)
Geluidsbelast oppervlak >30 dB(A)

Slagschaduw
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Aspect

Criterium

Referentie

Boemerang

Polderrand

Boogspant

0

0

+

0/+

0

+

++

+

0

0

0

0

0

0

0

0

slagschaduwduur van meer dan 6
uur per jaar.
Landschap en

Beïnvloeding van het

cultuurhistorie

landschappelijk hoofdpatroon.
Beïnvloeding van de karakteristiek
van gebieden.
Beïnvloeding van landschappelijke
structuren.
Beïnvloeding van landschappelijke
elementen.

Ecologie Natura

Verstoring vogelrichtlijnsoorten

0

--

--

2000

Verandering in

0

0

0

0

populatiedynamiek
vogelrichtlijnsoorten (sterfte).
Ecologie EHS

Ruimtebeslag en verstoring EHS

0

-

--

Ecologie Flora- en

Verstoring broedvogels.

0

-

0/-

0/-

faunawet

Barrièrewerking vleermuizen.

0

-

0/-

0/-

Ruimtebeslag Boommarter en

0

-

0

-

beschermde plantensoorten.
Barrièrewerking trekvogels

0

-

-

-

Ruimtebeslag landbouw.

0

0/-

0/-

0/-

Beïnvloeding radargebied

0

-

-

-

Beïnvloeding straalpad KPN.

0

0/-

0/-

0/-

Verstoring van verwachte

0

0/-

0/-

0/-

0

0/-

-

-

Optreden van zettingen.

0

0

0

0

Invloed op waterhuishouding.

0

0

0

0

Externe

Plaatsgebonden risico.

0

0/+

0/+

0/+

veiligheid

Afstand tot de rijkswegen.

0

0/-

0/-

0/-

Gasleiding.

0

0/-

-

0

Overige kabels en leidingen.

0

0

0

0

Energieopbrengst

Energieopbrengst.

0

++

++

++

en vermeden

CO2 emissie reductie.

0

++

++

++

emissies

Vermeden zuureenheden.

0

++

++

++

Ruimtegebruik

Defensie.
Archeologie

archeologische waarden
Bodem en water

Aantasting geomorfologie en
aardkundige waarden.

Geluid
HET BOOGSPANTMODEL

Voor het aspect geluid zijn in het Boogspantmodel het minste aantal adressen berekend

SCOORT HET BEST OP

waarbij de normen worden overschreden. In de beoordeling is het Boogspantmodel

GELUID

vergelijkbaar met Polderrand en iets beter dan Boemerang. In het volgende overzicht het
aantal adressen met een geluidsbelasting boven de norm:
Norm

Referentie

Boemerang

Polderrand

Boogspant

Lden (47dB)

53

117

82

72

Lnigt (41 dB)

49

91

66

65

In alle gevallen is echter sprake van een aanzienlijk aantal adressen waar de grenswaarde
van 47 dB Lden wordt overschreden. Dit betekent dat mitigerende maatregelen nodig zijn
bij het daadwerkelijk plaatsen van de turbines. Dit kan door het instellen van een lagere
‘noise-mode’, het stilzetten van de turbine in een deel van de nacht of het inzetten van een
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ander type turbine met een lager geluidsvermogen. In het Boogspantmodel neemt
bijvoorbeeld het aantal woningen met bijna 40% af (van 72 naar 44) bij een lagere
geluidsbelasting van 1dB. Al deze maatregelen hebben gevolgen voor de energieopbrengst
en moeten in de uitwerking naar de definitieve turbinelocaties worden betrokken.
In een vervolgonderzoek kan blijken dat een aantal adressen bij nader inzien niet
geluidgevoelig zijn.

Stiltegebieden
BOOGSPANT EN

Voor het aspect stiltegebieden scoren de modellen Polderrand en Boogspant vergelijkbaar

POLDERRAND BETER VOOR

en beter dan Boemerang. Dit komt omdat in het model Boemerang veel windturbines in de

STILTEGEBIED

omgeving en zelfs in stiltegebieden zijn geprojecteerd. Het model Polderrand is vooral beter
in de laagste geluidsbelastingklasse van 25 tot 30 dB(A). Dit komt omdat er nog wel een
aantal windturbines geprojecteerd zijn in het stiltegebied Robbenoordbosch. Als de
uiteindelijk turbinelocaties niet voldoen aan de milieukwaliteitseisen voor stiltegebieden
kan de provincie een ontheffing verlenen als de heersende natuurlijke rust zich daartegen
niet verzet.

Slagschaduw
EFFECT SLAGSCHADUW IS

Voor het aspect slagschaduw scoort het model Polderrand beter dan het Boogspantmodel en

GOED TE MITIGEREN

aanzienlijk beter dan het model Boemerang. In alle gevallen is echter sprake van een
aanzienlijk aantal woningen waar de grenswaarde van 6 uur per jaar wordt overschreden en
krijgen daarom dezelfde score. Dit betekent dat mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn.
De mitigerende maatregelen voor geluid werken ook positief t.a.v. slagschaduw. Daarnaast
heeft een lagere ashoogte en een kleinere rotordiameter minder effect. Met een
stilstandvoorziening worden de rotorbladen stil gezet in de perioden waarin slagschaduw
kan optreden. Dit heeft wel gevolgen voor de energieopbrengst maar deze gevolgen zijn
aanzienlijk kleiner dan de maatregelen voor geluid. Stel dat met een reële inschatting van
100 uur stilstand per jaar van alle turbines het effect aan slagschaduw wordt voorkomen,
dan levert dit een verlies op van circa 1% van de jaarproductie. Dit aspect is dus goed te
mitigeren.

Landschap en cultuurhistorie
POSITIEF EFFECT OP DE

Voor het aspect landschap en cultuurhistorie treden alleen voor de criteria ‘landschappelijk

KARAKTERISTIEK VAN

hoofdpatroon’ en ‘karakteristiek van gebieden’ effecten op. Alle modellen hebben geen

GEBIEDEN EN

invloed op landschappelijke structuren of landschappelijke elementen. De karakteristiek

GEEN INVLOED OP

van gebieden wordt over het geheel bezien in alle modellen positief beïnvloed doordat de

LANDSCHAPPELIJKE

modellen de visuele onrust van de referentiesituatie binnen de Wieringermeer verminderen

STRUCTUREN OF

en slechts een beperkte invloed op het karakter van omliggende gebieden hebben. De

ELEMENTEN

turbine opstellingen hebben een eigen kwaliteit en domineren hierdoor het landschapsbeeld
niet. In het model Boemerang is er meer onderlinge interferentie tussen de nieuwe lijnen en
wordt er minder vrije ruimte gecreëerd, hierdoor is sprake van een iets grotere visuele
complexiteit. Ook het Boogspantmodel zorgt voor een sterke beperking van de visuele
onrust, maar kent meer onderlinge interferentie dan het model Polderrand. Dit komt door
de versterking van de visuele onrust van het ECN-windturbinetestpark door het opschalen
en uitbreiden van de Wagendorplijn ten zuiden hiervan.
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Ecologie
SIGNIFICANT NEGATIEF

Voor ecologie is eerst in een voortoets beoordeeld welke effecten kunnen optreden op de

EFFECT NIET UIT TE SLUITEN

habitats en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen gelden. Hieruit blijkt dat voor de

VOOR MEERVLEERMUIS,

modellen Boemerang en Polderrand significant negatieve effecten niet kunnen worden

LEPELAAR EN 38 NIET-

uitgesloten op de instandhoudingdoelen van Meervleermuis, Lepelaar (broedvogel) en 38

BROEDVOGELS.

niet broedvogelsoorten. Het gaat hierbij vooral om het verlies aan oppervlakte
foerageergebied en sterfte door extra barrièrewerking. Deze effecten zijn nader geanalyseerd
in een passende beoordeling, verplicht op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 en in
een apart rapport als bijlage in dit MER opgenomen. Het model Boogspant heeft, na nadere
analyse, voor geen van deze aspecten een significant negatief effect.

Verstoring vogelrichtlijnsoorten (niet-broedvogels)
MODELLEN BOEMERANG

Doordat het IJsselmeer als leefgebied voor de ‘wieringermeervogels’ kwetsbaarder is dan de

EN POLDERRAND HEBBEN

Waddenzee zijn er vooral effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het IJsselmeer.

EEN SIGNIFICANT NEGATIEF

Het effect van Polderrand is zeer negatief, vooral voor de watervogels die voor de

EFFECT OP EEN AANTAL

IJsselmeerkust foerageren. De effecten van het model Boemerang is geringer dan dat van

WATERVOGELS. HET

Polderrand maar nog steeds significant negatief. Het model Boemerang heeft een

BOOGSPANTMODEL

aanvullend negatief effect op de Kleine rietgans. Het effect van het Boogspantmodel is, na

SCOORT NEGATIEF.

nadere analyse, voor een aantal soorten net iets minder groot dan voor het model
Boemerang en scoort hierdoor negatief en niet significant negatief. Gezien de significant
negatieve effecten worden de effecten van de modellen Boemerang en Polderrand als zeer
negatief beoordeeld. Het Boogspantmodel scoort negatief.

Verandering in populatiedynamiek vogelrichtlijnsoorten (sterfte)
VOOR STERFTE GEEN

In de passende beoordeling is dit aspect nader uitgewerkt voor Brandgans, Grauwe gans,

SIGNIFICANT NEGATIEVE

Kleine zwaan, Kolgans, Lepelaar, Rotgans en Toendrarietgans. Het aantal te verwachten

EFFECTEN

slachtoffers is berekend op basis van flux en aanvaringskans. Dit aantal is afgezet tegen de
1%-mortaliteitsnorm van beide Natura 2000-gebieden. Bij de genoemde soorten is in geen
enkel model sprake van een overschrijding van de 1%-mortaliteitsnorm voor IJsselmeer en
Waddenzee. Geconcludeerd wordt dat er geen significant negatieve effecten zijn m.b.t.
barrièrewerking en sterfte. De drie modellen scoren om die reden neutraal (0).

Ruimtebeslag en verstoring EHS
BOOGSPANTMODEL

Het ruimtebeslag / de verstoring bij het model Polderrand is groter dan bij het model

SCOORT HET BEST OP

Boemerang. Voor het model Polderrand wordt dit beoordeeld als zeer negatief en voor het

RUIMTEBESLAG EN

model Boemerang als negatief. Het ruimtebeslag van het Boogspantmodel op de EHS is het

VERSTORING EHS

geringst en scoort daarom licht negatief.

Verstoring broedvogels
POLDERRAND VERSTOORT

Het totale aantal broedparen met jaarrond beschermde nesten dat binnen de

HET MINST DE

verstoringcontour valt, is het grootst bij model Boemerang, gevolgd door het

BROEDVOGELS

Boogspantmodel en het geringst bij model Polderrand. Het aantal broedparen van de Bruine
kiekendief dat binnen de 250-meter-contour valt, is het grootst bij de het Boogspantmodel,
gevolgd door model Boemerang en het geringst bij model Polderrand.
Voor het aspect broedvogels als totaal, is het effect van Boemerang en Boogspant als
negatief beoordeeld en voor Polderrand als licht negatief.
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Barrièrewerking vleermuizen
BOEMERANG SCOORT HET

Alle modellen zorgen voor aantasting van vlieg- en migratieroutes van vleermuizen in de

NEGATIEFST DOOR

Wieringermeer, waarbij het model Boemerang slechter scoort dan beide andere modellen.

VLEERMUIZEN UIT HET

De doorsnijdingen van model Polderrand liggen meer aan de randen van het plangebied, de

ROBBENOORDBOS

doorsnijdingen van model Boemerang liggen meer in de kern van het gebied. Voor
vleermuizen uit het Robbenoordbos die in de Wieringermeer foerageren, wordt model
Boemerang om deze reden beoordeeld als negatief, terwijl de modellen Polderrand en
Boogspant als licht negatief wordt beoordeeld.

Boommarter en beschermde plantensoorten
POLDERRAND MINSTE

De effecten op Boommarter, Brede wespenorchis en mogelijk Rietorchis, zijn alleen

EFFECT OP BOOMMARTER

kwalitatief beoordeeld. Bij de modellen Boemerang en Boogspant vindt ruimtebeslag plaats

EN BESCHERMDE

in het Robbenoordbos op leefgebied en groeiplaatsen van genoemde soorten. Beide

PLANTENSOORTEN

modellen hebben een negatief effect. Model Polderrand heeft een neutraal effect.

Barrièrewerking trekvogels
ALLE MODELLEN HEBBEN

De huidige windturbines in de Wieringermeer interfereren niet met de beschreven

EEN BARRIEREWERKING OP

trekbanen. Bij model Polderrand volgt de lijnopstelling op de IJsselmeerdijk een belangrijke

TREKVOGELS

trekbaan. Bij model Boemerang ligt een deel van de meest oostelijke lijnopstelling in het
Robbenoordbos, middenin het rustgebied. Dat geldt ook voor het Boogspantmodel. Alle
drie de modellen hebben daarom een negatief effect op trekvogels.

Ruimtegebruik
VOOR RUIMTEGEBRUIK IS

Het aspect ruimtegebruik is beoordeeld aan de hand van de criteria ‘ruimtebeslag

ER GEEN ONDERSCHEID

landbouw’, ‘beïnvloeding radargebied Defensie’ en ‘beïnvloeding straalpad KPN’.

TUSSEN DE DRIE MODELLEN Voor deze drie criteria is er geen onderscheid tussen de modellen. Ruimteverlies van

landbouwgebied is onvermijdelijk, waardoor de drie modellen licht negatief (0/-) zijn
beoordeeld. Voor de verstoring van het radargebied geldt dat alle drie de modellen binnen
de radarzone van 15 km vallen waardoor er mogelijk een verstoring kan optreden. Dit is
afhankelijk van het type en de omvang van de turbine. Om die reden zijn de modellen
negatief beoordeeld. Zowel het model Polderrand, model Boemerang als het
Boogspantmodel kruist tweemaal het straalpad van KPN. Op dit detailniveau kan nog niet
exact bepaald worden waar de turbines geplaatst worden, waardoor het mogelijk is dat de
turbines op een hinderlijke afstand van het straalpad staan. Om die reden zijn de modellen
licht negatief beoordeeld.

Archeologie
VOOR ARCHEOLOGIE GEEN

Het plangebied bestaat in het zuidwesten voor een groot deel uit grondgebied met een

VERSCHIL IN

middelhoge en hoge archeologische verwachtingswaarde. In dit gebied staan windturbines

EFFECTBEOORDELING

bij alle drie de modellen. Verder raken de onderste windturbines van opstelling langs het
IJsselmeer in het model Polderrand en het Boogspantmodel gebieden met een hoge
verwachtingswaarde. In het model Boemerang zijn het juist de bovenste turbines van de
opstelling die door gebieden met een hoge verwachtingswaarde lopen. De drie modellen
zijn om die reden licht negatief beoordeeld.
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Bodem en water
ALLEEN EEN KLEIN EFFECT

Alle modellen doorsnijden een deel van het voor geomorfologisch of aardkundig

MOGELIJK OP AANTASTING

waardevolle gebied. Het effect van Polderrand en het Boogspantmodel is het grootst en

VAN GEOMORFOLOGISCHE

scoort daarom negatief. Het model Boemerang scoort licht negatief.

EN AARDKUNDIGE
WAARDEN

Voor het aspect optreden van zettingen zijn er voor de modellen geen negatieve effecten op
de belangen te verwachten, aangezien het ruimtebeslag van de werkzaamheden
overwegend plaatsheeft op de matig zettinggevoelige gronden.
De effecten van de verstoring van de deklaag is tijdelijk. Wanneer de gehele weerstand van
de deklaag met het aanvullen van de sleuf niet gerealiseerd kan worden dan is er een
potentiële toename in zoute kwel en toename chloridenconcentraties in het
oppervlaktewater. Dit kan echter zeer lokaal plaats vinden en heeft op de schaal van
watergangen geen significant effect.

Externe veiligheid
HET BOOGSPANTMODEL

Het plaatsgebonden risico is voor de drie modellen licht positief beoordeeld. De polder is

SCOORT HET BEST OP

relatief dunbevolkt. In de omgeving van de windturbineclusters is eigenlijk alleen sprake

EXTERNE VEILIGHEID

van incidentele bebouwing en in de referentiesituatie zijn liggen veel solitaire turbines. Door
het clusteren van de turbines (ongeacht welk model) verbetert de situatie licht voor externe
veiligheid.
De indicatieve afstand van 60 meter afstand tot de rijkswegen lijkt op basis van de schetsen
bij de modellen niet altijd gehaald te worden. Om deze reden is de beoordeling licht
negatief. De afstand van circa 140 meter van gasleidingen wordt waarschijnlijk niet gehaald
op basis van de beschikbare schetsen bij Boemerang en Polderrand. Op basis van de ligging
van de gasleiding scoort het model Boemerang minder negatief, omdat in dit model de
afstanden tot gasleidingen groter zijn. Voor het Boogspantmodel is in de schetsen bewust
rekening gehouden met de afstand tot de gasleidingen. De afstand van 5 meter voor overige
leidingen lijkt in alle modellen goed mogelijk. Om die reden is dit effect neutraal voor alle
modellen.

Energieopbrengst en vermeden emissies
ENERGIEOPBRENGST NEEMT In vergelijking tot de bestaande situatie zal de energieopbrengst met een factor 4 tot 5
MET EEN FACTOR 4 TOT 5

toenemen. Ook de vermeden emissies zijn dus een factor 4 tot 5 hoger. Omdat het

TOE

onderlinge verschil minder groot is, zijn de drie modellen zeer positief beoordeeld.

Conclusie
Het streven is een evenwichtig Windplan waarin de vier pijlers (Ruimtelijke Kwaliteit;
Milieu en Ecologie; Economische Uitvoerbaarheid ; Draagvlak) voldoende steun bieden. De
pijler Milieu en Ecologie is in dit MER (inclusief passende beoordeling) onderzocht aan de
hand van drie ruimtelijke modellen waarbij het Boogspantmodel een optimalisatie is van de
modellen Polderrand en Boemerang. Hierbij is vooral getoetst aan de ecologische en
economische haalbaarheid, zoveel mogelijk binnen de criteria van het ruimtelijk ontwerp.
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Uit de effectbeoordeling op milieu en ecologie blijkt dat het Boogspantmodel gemiddeld het
beste scoort op de 12 aspecten. Voor ecologie hebben de modellen Boemerang en Polderrand zeer
negatieve effecten met name door het verstoren van vogelrichtlijnsoorten. Op basis van een nadere
analyse scoort het Boogspantmodel minder ongunstig maar heeft het model nog steeds negatieve
effecten voor het aspect ecologie. Significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van
de Natura 2000-gebieden IJsselmeer en Waddenzee, zijn voor het Boogspantmodel echter wel uit te
sluiten. Voor het aspect geluid geldt dat er een aantal extra maatregelen nodig zijn om te
voldoen aan de geluidsnormen. Dit moet worden meegenomen in de verdere uitwerking
van de economische haalbaarheid.
Als het Windplan rekening houdt met beide genoemde aspecten, kan de
herstructurering van het windlandschap in de Wieringermeer verantwoord plaatsvinden
vanuit milieu en ecologie.
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Deel A
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HOOFDSTUK

1

Inleiding

Voor u ligt het MER voor het Windplan Wieringermeer. Dit rapport geeft de milieueffecten van drie
alternatieven voor het opschalen en verplaatsen van windturbines in de gemeente Wieringermeer. In
dit eerste, inleidende hoofdstuk komt de aanleiding voor het opstellen van het Windplan en het MER
aan bod. Verder wordt onder meer ingegaan op de m.e.r.-plicht en de te doorlopen stappen van de
m.e.r.-procedure.

1.1

AANLEIDING
De gemeente Wieringermeer heeft het voornemen een Windplan op te stellen. Met het
Windplan wil de gemeente invulling geven aan de behoefte tot herstructurering van de
opstellen van bestaande windturbines en met het plan tevens een toetsingskader te hebben
voor de huidige en toekomstige verzoeken voor plaatsing van windturbines binnen de
gemeente. Het Windplan heeft de status van een structuurvisie en bevat vier
hoofdonderdelen:
1.

Het Ruimtelijk Ontwerp.

2.

Herstructureringsmodellen/organisatiemodellen.

3.

Financieringsmodel/exploitatiemodel.

4.

Uitvoeringsprogramma/planning.

Basis voor het Windplan is het beleidsstuk ‘Startnotitie Windplan Wieringermeer’. Op
28 mei 2009 heeft de gemeenteraad deze startnotitie vastgesteld. In de startnotitie staat
beschreven wat het Windplan inhoudt en met welke partijen en met welk proces het
Windplan wordt gemaakt. De startnotitie is gebaseerd op het Structuurplan Wieringermeer
2006-2016, vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juli 2006.
In haar startnotitie heeft de gemeente de volgende opgave geformuleerd:
 Herstructureren, vervangen en opschalen van bestaande turbines.
 Verantwoorde opschaling van bestaande lijnopstellingen.
 Uitbreiding van het ECN –windturbinetestpark.
Meer concreet wil de gemeente met haar Windplan toe naar:
 Capaciteitsvergroting binnen afgebakende clusters.
 Geen nieuwe solitaire windturbines.
 Vervangen van bestaande solitaire windturbines door turbines in clusters of
lijnsopstellingen.
 Meet ruimte voor geclusterde windenergie.
 Het vergroten van de omvang van het testpark.
 Optimaliseren bestaande turbineclusters voor meer capaciteit.
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Een uitgebreide beschrijving van deze beleidsstukken is te vinden in paragraaf 7.3.
Met het Windplan geeft de gemeente de mogelijkheden tot het opschalen en verplaatsen van
windturbines binnen haar gemeente. In het buitengebied van de gemeente staan momenteel
90 windturbines, waarvan er 54 gegroepeerd staan in acht clusters. In totaal zijn er 36
solitaire turbines verspreid over de hele gemeente.
In de eerste herziening van het bestemmingsplan buitengebied 1996 (gemeente
Wieringermeer; 28 september 2000) zijn nieuwe solitaire windturbines niet meer toegestaan.
Het bestemmingsplan geeft echter wel aan dat binnen bepaalde gebieden windturbines in
een enkele lijnopstelling geplaatst mogen worden. Doordat het bestemmingsplan geen
maximum eisen stelt aan de ashoogte en het aantal windturbines kunnen de bestaande
clusters geïntensiveerd worden. Dit is echter onvoldoende om te voldoen aan de
doelstellingen die worden beoogd met het Windplan.
Figuur 1.1
Plangebied Windplan
Wieringermeer

Figuur 1.1 geeft een beeld van het plangebied van het Windplan. Het plangebied volgt
grotendeels de gemeentelijke grenzen, behalve aan de Wieringermeerdijk in het oosten.
Omdat het kader voor de opdracht windenergie op land is, beperkt het plangebied zich tot
het landdeel en valt het IJsselmeer buiten het plangebied.

1.2

DE M.E.R.-PROCEDURE

1.2.1

HET DOEL
Het doel van de procedure milieueffectrapportage (de m.e.r.-procedure) is om bij de
voorbereiding van plannen en besluiten het milieu een volwaardige plaats te geven, met het
oog op de bevordering van een duurzame ontwikkeling.

075313103:A

ARCADIS

18

WINDPLAN WIERINGERMEER

De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan plannen en besluiten, in dit geval het Windplan
Wieringermeer (met de status van structuurvisie), die (uiteindelijk) kunnen leiden tot
concrete projecten of activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het
milieu. Mede op basis van de resultaten van de m.e.r. legt de gemeente haar keuze vast over
de locatie van de windturbines in Wieringermeer.
Het doel van dit milieueffectrapport, het MER, is om de gevolgen van het Windplan voor
het milieu te onderzoeken en in te brengen bij de besluitvorming over het Windplan.
Zodoende worden milieuaspecten verankerd in de afweging bij het besluit.

1.2.2

DE M.E.R.-PLICHT
In het Windplan worden de randvoorwaarden voor mogelijkheden van windenergie in het
gebied vastgesteld: het geeft de ruimtelijke keuzes voor tot het opschalen en verplaatsen van
windturbines binnen de gemeente Wieringermeer weer. Het Windplan is een formele
planvorm, omdat het de status krijgt van een structuurvisie in het kader van de Wro. Een
structuurvisie is een wettelijk verplicht plan (op grond van de Wro) waarvoor een MER
moet worden opgesteld als in het plan kaderstellende uitspraken worden gedaan voor
activiteiten die m.e.r.-(beoordelings)plichtig zijn.
Directe aanleiding voor de m.e.r-plicht is het voornemen tot het opschalen en verplaatsen
van windturbines binnen de gemeente Wieringermeer. Het opschalen en verplaatsen van
windturbines binnen de gemeente valt onder het Besluit milieueffectrapportage, lijst D.
Aangezien het Windplan (art. 2.1 Wro) het eerste plan is dat voorziet in de activiteit, dient
een MER uitgevoerd te worden.
M.E.R.-(BEOORDELINGS)PLICHTIGE PROJECTEN
Het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is een algemene maatregel van bestuur
(Amvb) en regelt voor een belangrijk deel de m.e.r.-plicht In onderdeel D van de bijlagen staat
opgenomen dat oprichting, wijziging of uitbreiding van een windmolenpark m.e.r.-plichtig is
wanneer het gaat om 15 MW of meer of 10 molens of meer (categorie D 22.2).

Daarnaast grenst het plangebied aan de Natura 2000-gebied ‘IJsselmeer’, waardoor mogelijk
negatieve effecten op dit gebied optreden. Daarom moet een Passende beoordeling worden
uitgevoerd en dit is conform de Wet milieubeheer een tweede reden waarom sprake is van
m.e.r.-plicht voor het Windplan.
De milieubeoordeling in dit MER vindt plaats op het abstractieniveau van het Windplan,
waarbij de beoordeling wordt weergegeven in gevoeligheden en kansen voor de omgeving.
Het MER is een toegespitst en beknopt beleidsondersteunend instrument dat juist die
informatie bevat die bestuurders nodig hebben voor de ruimtelijke invulling van het
Windplan, waarbij ook de opvattingen vanuit de samenleving op een goede wijze zijn
betrokken. Na deze fase volgt de planuitwerking. Op dat detailniveau worden exacte keuzes
met betrekking tot de inrichting van het gebied gemaakt en vastgelegd. Als hier m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten uit voortvloeien die moeten worden vastgelegd in een
bestemmingsplan en/of milieuvergunning is in deze fase opnieuw sprake van een m.e.r.plicht of van een m.e.r.-beoordelingsplicht. Hierbij vindt een meer gedetailleerde
milieubeoordeling plaats.
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DE INFORMATIE UIT HET MER IS BEDOELD OM:
 Tijdens het planproces alternatieven te kunnen optimaliseren.
 De voor de besluitvorming relevante verschillen tussen de alternatieven naar voren te
brengen.
 Inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van de alternatieven / de voorkeursbeslissing binnen
de bestaande wet- en regelgeving.
 Input te leveren voor de inschatting van de maatschappelijke kosten en baten.

1.2.3

DE INITIATIEFNEMER EN HET BEVOEGD GEZAG
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wieringermeer is formeel
de initiatiefnemer van het Windplan en daarmee van de m.e.r.-procedure. Het bevoegd
gezag, dat het uiteindelijke besluit neemt en het Windplan met het MER vaststelt, bestaat uit
de gemeenteraad van de gemeente Wieringermeer.

1.2.4

DE PROCEDURE
De formele start van de m.e.r.-procedure bestond uit een openbare kennisgeving van het
voornemen om het Windplan Wieringermeer op te stellen en hiervoor de m.e.r.-procedure
te doorlopen. Deze aankondiging vond in de gemeente in juli 2009 plaats.
Volgende stap in de m.e.r.-procedure was raadpleging van de betrokken bestuursorganen
over de inhoud (reikwijdte en detailniveau) van het milieueffectrapport. Hiervoor is de
Notitie reikwijdte en detailniveau opgesteld. Deze is op 2 december 2009 voorgelegd aan de
betrokken bestuursorganen, de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage
(Commissie m.e.r.) en aan verschillende belanghebbenden. Op de Notitie reikwijdte en
detailniveau kwamen reacties van betrokken bestuursorganen, bewoners van het gebied en
een particuliere stichting. Daarnaast heeft de Commissie m.e.r. op 22 maart 2010
(rapportnummer 2380-31) haar advies over de reikwijdte en het detailniveau van het
milieueffectrapport (hierna het Reikwijdteadvies) gegeven.

MODERNISERING M.E.R.

Op 1 juli 2010 is de Nederlandse m.e.r.-wetgeving gemoderniseerd. Doel van de
modernisering is dat meer maatwerk mogelijk is door minder en eenvoudigere regels met
meer samenhang, maar wel met behoud van de milieudoelstelling. Aangezien het ontwerp
van het Windplan (met de status van structuurvisie) niet voor 1 juli 2010 ter inzage is gelegd
valt deze procedure niet onder het overgangsrecht, maar zijn de nieuwe procedurele
spelregels van toepassing (overgangsbepalingen, artikel VI van de Wet milieubeheer). Het
nieuwe m.e.r.-stelsel maakt onderscheid tussen een uitgebreide m.e.r.-procedure en een
beperkte m.e.r.-procedure. Voor het Windplan Wieringermeer is de uitgebreide procedure
van toepassing (dit geldt namelijk voor m.e.r.-plichtige plannen altijd). In vergelijking tot de
‘oude’ plan-m.e.r-procedure betekent dit twee extra verplichtingen:


Gekoppeld aan de openbare kennisgeving moet iets ter inzage worden gelegd en moet
de mogelijkheid worden geboden voor het inbrengen van zienswijzen.



De Commissie m.e.r. moet in alle gevallen in de gelegenheid worden gesteld om het
bevoegd gezag te adviseren over het MER en niet alleen in het geval van een verplichte
passende beoordeling of een m.e.r.-plichtige activiteit in de EHS. De gemeente had
echter al besloten om de Commissie m.e.r. in deze fase bij te schakelen. Sterker nog: de

075313103:A

ARCADIS

20

WINDPLAN WIERINGERMEER

gemeente heeft ook besloten om de Commissie m.e.r. vrijwillig te laten adviseren over
de Notitie reikwijdte en detailniveau. Dus aan deze eisen wordt ruim voldaan.
Hoewel de Notitie reikwijdte en detailniveau naast aan de betrokken bestuursorganen ook
is voorgelegd aan burgers en maatschappelijke organisaties, heeft de gemeente uit
zorgvuldigheid besloten opnieuw een openbare kennisgeving te doen waarin is toegelicht
dat gekoppeld aan het Windplan (dat nu de status van Structuurvisie krijgt) de m.e.r.procedure wordt doorlopen conform de gemoderniseerde wetgeving en dat daarom de al
eerder opgestelde Notitie reikwijdte en detailniveau nu ook ter inzage wordt gelegd met een
mogelijkheid voor het inbrengen van zienswijzen. Deze kennisgeving heeft plaatsgevonden;
de Notitie heeft van 27 augustus tot 7 oktober 2010 ter inzage gelegen. Er zijn geen
zienswijzen ingediend.
De volgende formele stap is de openbare kennisgeving en de ter inzage legging van dit
MER. Het MER wordt gelijktijdig met het ontwerp Windplan ter inzage gelegd en wordt
door de Commissie m.e.r. getoetst aan haar Reikwijdteadvies. In het definitieve Windplan
wordt tenslotte aangegeven hoe hierin is omgegaan met de bevindingen in het MER, de
zienswijzen en de adviezen.

1.3

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN
Het MER wordt gelijktijdig met het ontwerp van de structuurvisie Windplan ter inzage
gelegd. Vervolgens is inspraak mogelijk voor een periode van 6 weken, die openbaar wordt
aangekondigd. Mede op basis van de resultaten van inspraak en advies en met
inachtneming van het MER het definitieve Windplan vastgesteld.

1.4

LEESWIJZER
Dit MER is ingedeeld in een samenvatting, een A-deel en een B-deel. De samenvatting is
opgenomen in een gescheiden document. Deel A bestaat uit de hoofdstukken 1 t/m 5 en
bevat informatie die nodig is voor de besluitvorming. In deel B, bestaande uit de
hoofdstukken 6 t/m 8, is alle onderbouwende basisinformatie beschreven.

Deel A
Na dit inleidende hoofdstuk worden in hoofdstuk 2 de probleem- en doelstelling
uiteengezet. Hierin wordt ondermeer de noodzaak voor het Windplan beschreven en wat
daarmee wordt bereikt. Hoofdstuk 3 geeft de achtergronden van het plan en beschrijft het
tot stand komen van de alternatieven. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het
beoordelingskader. Het beoordelingskader is afgeleid uit relevante beleidsdoelstellingen.
Ook is een toelichting op de wijze van effectbeoordeling opgenomen. Hoofdstuk 5 biedt een
overzicht van de effecten met analyse en conclusies met aanbevelingen en randvoorwaarden
die hieruit voortkomen voor de verdere planvorming.

Deel B
De uitgebreide onderbouwing van de effectscores is in hoofdstuk 6 opgenomen, waarbij per
milieuaspect de effecten zijn beschouwd en beoordeeld. Hoofdstuk 7 geeft de uitwerking
van het beleidskader. Tenslotte sluit hoofdstuk 8 af met de leemten in kennis en de aanzet
voor een evaluatieprogramma.
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In dit document zijn de volgende bijlagen opgenomen:
 Bijlage 1: Verklarende woordenlijst.
 Bijlage 2: Kansenkaart.
 Bijlage 4: Toelichting Kansenkaart.
 Bijlage 4: Advies Commissie m.e.r.
 Bijlage 5: Randvoorwaardenkaart.
 Bijlage 6: Toelichting Randvoorwaardenkaart.
 Bijlage 7: Kaart morfologische en aardkundige waarden.
 Bijlage 8: Themakaart Waterhuishouding.
 Bijlage 9: Literatuurlijst.
 Bijlage 10: Kaarten Geluid Lden.
 Bijlage 11: Kaarten Slagschaduw.
 Bijlage 12: Passende Beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

Literatuurverwijzingen
Literatuurverwijzingen worden in het MER met behulp van een nummer weergegeven: [1],
[2], [3] et cetera. Dit nummer correspondeert met de nummers in de literatuurlijst die is
opgenomen in bijlage 9. Voetnoten zijn met een bovenschrift aangeduid (1) en staan
onderaan de pagina.
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HOOFDSTUK

2

Probleemanalyse,
doelstelling en voornemen
Dit hoofdstuk geeft aan de hand van de huidige situatie de probleemanalyse en beschrijft de
doelstellingen van de gemeente in relatie tot het Windplan Wieringermeer (paragraaf 2.1 en 2.2).
Paragraaf 2.3 beschrijft hoe het voornemen, het Ruimtelijk Ontwerp, tot stand is gekomen en hoe
uiteindelijk twee modellen en een Boogspantmodel ontwikkeld zijn. Paragraaf 2.4 schetst de
uitgangspunten en randvoorwaarden vanuit het vigerende beleid.

2.1

WINDTURBINES IN WIERINGERMEER

HUIDIGE SITUATIE

In de gemeente zijn momenteel 90 windturbines aanwezig. 36 daarvan zijn solitair gelegen.
Deze solitaire turbines hebben allemaal een ashoogte van circa 52 meter en een vermogen
van circa 850kW. Het bouwjaar van de windturbines is verschillend.
De solitaire turbines zijn verspreid over de gemeente, echter het merendeel is gelegen in de
oostelijke helft en het zuiden van de gemeente. Naast de solitaire turbines zijn er nog 54
windturbines gegroepeerd in acht clusters. Deze clusters liggen vooral aan de randen van de
gemeente, langs vaarten en tochten. De grootste cluster bestaat uit 12 windturbines en is
gelegen aan de zuidzijde van de gemeente, langs de Oudelandertocht.
Van de in totaal 90 turbines zijn:


45 in clusteropstelling eigendom van NUON en medevennoten.



9 in clusteropstelling eigendom van het Energieonderzoek Centrum Nederland
1

(ECN) .


36 in particulier eigendom.

1

In 2003 heeft het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) het ECN-testpark

gebouwd in de Wieringermeer. Op het testpark worden verschillende prototype windturbines getest.
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Afbeelding 2.3 toont de verschillende turbines in de gemeente Wieringermeer.
Afbeelding 2.3
Huidige locatie windturbines
gemeente Wieringermeer

2.2

PROBLEEMANALYSE EN DOELSTELLING GEMEENTE WIERINGERMEER
In de gemeente Wieringermeer wordt al jaren windenergie opgewekt. In het afgelopen
decennium is er schaalvergroting ontstaan en is het aantal windturbines toegenomen. Het

PROBLEEMANALYSE

huidige windturbinebestand wordt gekenmerkt door een versnipperd beeld door
verspreide solitaire turbines. Met het oog op het uitbreiden of herstructureren van het totale
vermogen aan windenergie in de gemeente Wieringermeer, staan de solitaire windturbines
een landschappelijk aanvaardbare inpassing in de weg. Op 27 juli 2006 heeft de
gemeenteraad het structuurplan Wieringermeer 2006-2016 gewijzigd vastgesteld. Het
Structuurplan [1] van de gemeente Wieringermeer geeft ondermeer aan dat de bestaande
solitaire windturbines, middels nader te bepalen beleid en in overleg met eigenaren, zoveel
mogelijk verplaatst worden naar de bestaande en (een) nieuw te ontwikkelen cluster(s). Ook
heeft de raad bij de vaststelling aangegeven dat zij graag een afzonderlijke beleidsnotitie
aangaande windenergie wil vaststellen, om zo een beter toetsingskader te hebben voor
huidige en toekomstige verzoeken.

DOELSTELLING

Als gevolg van deze Structuurvisie is op 28 mei 2009 door de gemeenteraad de Startnotitie
Windplan Wieringermeer [2] vastgesteld. Kort samengevat beoogt de uitwerking voor het
Windplan de volgende resultaten:
 Capaciteitsvergroting binnen afgebakende clusters.
 Geen nieuwe solitaire windturbines.
 Vervanging van bestaande solitaire windturbines door turbines in
clusters/lijnopstellingen.
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 Meer ruimte voor geclusterde windenergie.
 Omvang testpark kan worden vergroot.
 Mogelijkheden voor capaciteitsvergroting bestaande turbineclusters door optimalisering.
De capaciteitsvergroting is bewust niet weergegeven in concrete doelstellingen ten aanzien
van opgesteld vermogen of energieproductie. Uitgangspunt is dat kansen optimaal worden
benut binnen de randvoorwaarden van ruimtelijke kwaliteit, milieueffecten en economische
uitvoerbaarheid. Een meer uitgebreide beschrijving van de doelstellingen in de
structuurvisie is te vinden in paragraaf 7.3.1.
NUT EN NOODZAAK

De exploitatie van windenergie heeft een veel grotere betekenis dan alleen de productie van

ECONOMISCH PERSPECTIEF

duurzame elektriciteit. Het is tegelijkertijd een economische activiteit die een wezenlijke rol
speelt bij de akker- en tuinbouwbedrijven in de kop van Noord-Holland. Naast het
aanwezige kennis en onderzoekscluster en rond ECN, en zijn verschillende bedrijven in de
kop van Noord-Holland betrokken bij de planning en productie van windturbines. De
toegenomen productie van windturbines zal resulteren in een sterke groei van de
werkgelegenheid in de windturbine-industrie en toeleveranciers daarvan. Daarnaast levert
de sector aanzienlijke werkgelegenheid op voor toeleveranciers, consultants en
projectontwikkelaars. Een sterke positie van Noord-Holland-Noord biedt de mogelijkheid
om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken en goed te faciliteren.

2.3

HET VOORNEMEN; HET RUIMTELIJK ONTWERP & HET KOPPELDOCUMENT
De gemeente Wieringermeer heeft met het opstellen van een Windplan invulling gegeven
aan de behoefte tot herstructurering van het bestaande bestand aan windturbines. Het plan
schept een kader voor het toetsen en sturen van bestaande en nog te verwachten aanvragen
voor het plaatsen van windturbines binnen de gemeente. Het Windplan bestaat uit vier
hoofdonderdelen, te weten:

HET RUIMTELIJK ONTWERP

1.

Het Ruimtelijk Ontwerp.

2.

Herstructureringsmodellen/organisatiemodellen.

3.

Financieringsmodel/exploitatiemodel.

4.

Uitvoeringsprogramma/planning.

Het Ruimtelijk Ontwerp, onderdeel van het Windplan, is een weerslag van een
landschappelijke studie naar de herstructureringsgave en geeft aan welke mogelijkheden er
binnen de diverse randvoorwaarden zijn voor het plaatsen van windturbines in de
Wieringermeer. Dit Ruimtelijk Ontwerp geeft weer hoe uiteindelijk tot twee modellen voor
de herstructurering is gekomen; model ‘Polderrand’ en model ‘Boemerang’. Dit proces staat
in het kort beschreven in paragraaf 3.1.

KOPPELDOCUMENT

Gedurende het proces is op 17 augustus 2010 een werksessie gehouden waarin in breed
verband door het Rijk, de Provincie en de gemeente een toetsing van de modellen heeft
plaatsgevonden. De modellen uit het Ruimtelijk Ontwerp zijn in deze werksessie getoetst
aan de resultaten uit het MER en de Passende Beoordeling. Daarnaast is in detail gekeken
naar het draagvlak en de economische uitvoerbaarheid van beide modellen. Uit deze
werksessie kwam naar voren dat de modellen economisch niet uitvoerbaar zijn en in het
MER en de Passende beoordeling zeer slecht zouden scoren op geluid en ecologie.
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BOOGSPANTMODEL

Dit is de aanleiding geweest om beide modellen samen te brengen in een Boogspantmodel,
waarin de pijlers Ruimtelijke kwaliteit, Milieu en ecologie, Economische uitvoerbaarheid en
Draagvlak voldoende stevig zouden zijn om het Windplan te dragen. Het Koppeldocument
beschrijft de synthese waarin de twee modellen uit het Ruimtelijk Ontwerp zijn
samengevoegd tot een Boogspantmodel. Dit proces staat beknopt beschreven in paragraaf
3.2. Het Boogspantmodel vormt de basis voor de thematische structuurvisie en wordt tevens
in dit MER en de Passende Beoordeling getoetst.

2.4

UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN VANUIT VIGEREND BELEID
Voor realisatie van het Windplan Wieringermeer is een aantal uitgangspunten en
randvoorwaarden van belang. In het MER worden de verschillende alternatieven getoetst
aan vigerende Europese, nationale en provinciale wetgeving. Deze toetsing is verwerkt in de
effectbeschrijving van de verschillende aspecten. Een overzicht van relevante wetgeving is
terug te vinden in hoofdstuk 7. Naast de wettelijke kaders waar het plan aan moet voldoen,
zijn er verschillende beleidsdoelen en ontwikkelingen vanuit het Rijk, Provincie en de
gemeente Wieringermeer waar geen wettelijke verplichtingen uit voortvloeien. Wel wordt
gestreefd om aan deze doelstellingen te voldoen bij realisatie van het Windplan
Wieringermeer. Ook deze worden in hoofdstuk 7 aangegeven, voor zover relevant in het
kader van de voorgenomen activiteit.
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HOOFDSTUK

3

De alternatieven

Dit hoofdstuk beschrijft de alternatieven die de basis vormen voor het onderzoek in dit MER.
Allereerst gaan de paragrafen 3.1 en 3.2 in op afwegingen die in het Ruimtelijk Ontwerp en het
Koppeldocument zijn gemaakt om te komen tot de drie alternatieven. Paragraaf 3.3 benoemt en
beschrijft vervolgens het nulalternatief en de drie alternatieven.

3.1

AFWEGING MODELLEN RUIMTELIJK ONTWERP
Voor het Ruimtelijk Ontwerp is “afgepeld” van technische en planologische
randvoorwaarden tot keuzes ten aanzien van het gewenste landschapsbeeld van de
Wieringermeer. Het zogenaamde visualiserend onderzoek, dat beelden genereert van
mogelijke toekomstige landschappen, heeft hierbij uiteindelijk de kern gevormd. In het
planproces zijn de volgende acht stappen doorlopen:
1.

Ontwikkeling randvoorwaardenkaart.

2.

Ontwikkeling kansenkaart.

3.

Ontwerpen mogelijkheden optimale en maximale plaatsing.

4.

Opstellen landschapsanalyse.

5.

Doorlopen visualiserend onderzoek naar visueel ruimtelijke effecten van maximale
plaatsing.

6.

Ontwikkelen principes voor visueel ruimtelijk geoptimaliseerde plaatsing.

7.

Doorlopen visualiserend onderzoek naar visueel ruimtelijke effecten van de
geoptimaliseerde plaatsingsprincipes.

8.

Ontwikkeling van de modellen.

Stap 1: Ontwikkeling randvoorwaardenkaart
De randvoorwaardenkaart (zie bijlage 5) geeft de planologische en technische aspecten
weer, die de randvoorwaarden vormen voor het plaatsen van de windturbines. In het
Ruimtelijk Ontwerp is de randvoorwaardenkaart als gegeven beschouwd. De toelichting bij
deze randvoorwaardenkaart is te vinden in bijlage 6.

Stap 2: Ontwikkeling kansenkaart
De kansenkaart (zie bijlage 2) is gebaseerd op de randvoorwaardenkaart, waarbij
geïnterpreteerd is welke randvoorwaarden, in welke mate, nu of in de toekomst toch kansen
bieden voor de plaatsing van windturbines. De toelichting bij deze kansenkaart is te vinden
in bijlage 3. Uiteindelijk zijn zo delen van de Wieringermeer overgebleven waar
windturbines geplaatst kunnen worden.

Stap 3: Ontwerpen mogelijkheden optimale en maximale plaatsing
Om na te gaan wat de visueel ruimtelijke effecten zijn, is als experiment op basis van de
kansenkaart de ruimte volledig gevuld met windturbines van de nieuwste generatie.

075313103:A

ARCADIS

27

WINDPLAN WIERINGERMEER

Voor deze maximale plaatsing zijn verschillende mogelijkheden in beeld gebracht, met als
doel:


Inzicht in wijze van plaatsing; het patroon en de onderlinge relatie tussen turbines.



Inzicht in effecten aanwezigheid van turbines op plaatsen; sommige windturbines gaan
een bepaalde visuele relatie aan met andere elementen in het landschap.

Stap 4: Opstellen landschapsanalyse
Om het effect van windturbines op het landschap van de Wieringermeer te kunnen
onderzoeken is in beeld gebracht hoe het landschap in hoofdlijnen opgebouwd is en hoe dit
beleefd wordt. In het bijzonder zijn de uitkomsten ingezet voor het bepalen van de
elementen die wezenlijk zijn voor het visuele karakter van de Wieringermeer en het bepalen
van de plekken die representatief zijn voor de waarneming en beleving van de
Wieringermeer.

Stap 5: Doorlopen visualiserend onderzoek naar visueel ruimtelijke effecten maximale
plaatsing
Met behulp van de elementen uit de landschapsanalyse is een digitale maquette van de
Wieringermeer gebouwd. Deze is vervolgens “gevuld” met windturbines volgens de
diverse mogelijkheden voor maximale plaatsing. Vanuit de eveneens uit de
landschapsanalyse naar voren gekomen representatieve standpunten is deze maximale
plaatsing vanaf ooghoogte in beeld gebracht binnen de vereenvoudigde weergave van de
Wieringermeer. Zo is een goed inzicht ontstaan in de nieuwe landschappelijke
samenhangen, de visuele rust of onrust van het pastroon van windturbines en de
beïnvloeding van andere elementen in het landschap.

Stap 6: Ontwikkelen principes voor visueel ruimtelijk geoptimaliseerde plaatsing
Op basis van de uitkomsten van het visualiserend onderzoek is vastgesteld welke
plaatsingsmogelijkheden resulteren in een goede ruimtelijke kwaliteit, ofwel juist sterke
visueel ruimtelijke nadelen kennen. De (delen van) plaatsingsmogelijkheden die kwaliteit
met zich mee kunnen brengen vormen de verschillende principes. Hierbij is ook het
gewenste op te stellen vermogen een factor die is meegenomen.

Stap 7: Doorlopen visualiserend onderzoek naar visueel ruimtelijke effecten van de
geoptimaliseerde plaatsingsprincipes
Op dezelfde wijze als de in stap 5 beschreven mogelijkheden voor maximale plaatsing zijn
ook de principes aan een visualiserend onderzoek onderworpen.

Ontwikkeling van de modellen
MODEL POLDERRAND EN

Uit de gunstigste principes zijn gezamenlijk twee modellen voor de plaatsing van

BOEMERANG

windturbines ontwikkeld die beide op hun eigen manier garant staan voor een
hoogwaardig windlandschap dat de landschappelijke kwaliteiten van de polder respecteert.
Deze modellen, model ‘Polderrand’ en model ‘Boemerang’ worden nader beschreven in
paragraaf 3.3.2 en 3.3.3.
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3.2

HET KOPPELDOCUMENT

VAN POLDERRAND EN

Het windplan moet uiteindelijk evenwichtig rusten op vier pijlers: ruimtelijke kwaliteit,

BOEMERANG NAAR HET

economische haalbaarheid, natuur en milieu en draagvlak. De twee modellen die

BOOGSPANTMODEL

ontwikkeld zijn in het ruimtelijk ontwerp hebben zich met het oog op het verkennen van
mogelijkheden voor landschappelijke optimalisatie vooral gericht naar een maximale
ruimtelijke kwaliteit. In het koppeldocument zijn de ruimtelijke uitgangspunten van deze
modellen polderrand en boemerang geconfronteerd met de drie andere pijlers. Hieruit is
naar voren gekomen dat de beide modellen ten aanzien van de pijlers economische
haalbaarheid en natuur en milieu niet stabiel zijn. In het koppeldocument is gekeken waar
de knelpunten zitten en hoe deze opgelost kunnen worden hand in hand met het
ontwikkelen van nadrukkelijke ruimtelijke kwantiteit en behoud van draagvlak. Hiertoe is
nadrukkelijk gezocht naar een nieuw model en dus niet bijgeschaafd of gecombineerd.
Praktisch heeft dit betekend dat kansrijke opstellingen ten aanzien van economie, ecologie
en geluid getest zijn in het ruimtelijk model. Hierbij werd al snel geconcludeerd dat een
grote aaneengesloten opstelling in het westen, die zoveel mogelijk gebruik maakt van de
bestaande locaties van lijnopstellingen, maar wel een continue eenheid vormt, ten aanzien
van alle aspecten bijzonder kansrijk is. Deze opstelling bleek zich – in het bijzonder vanuit
ecologie - het beste te laten combineren met een verlenging en opschaling van de lijnen
Waterkaaptocht en Wagendorp in het westen, waarmee een Boogspantmodel ontstaan is dat
voldoet aan de ruimtelijke ontwerpuitgangspunten van visuele rust, ritme en onderlinge
afstand en tevens economisch en ten aanzien van natuur en milieu haalbaar is. Het
Boogspantmodel rust aldus evenwichtig op vier pijlers.

3.3

TE ONDERZOEKEN ALTERNATIEVEN IN HET MER
De nieuwe windturbines in de eindsituatie verschillen niet van elkaar in hoogte,
rotordiameter of type. Voor de toetsing van de effecten is uitgegaan van een worst case
situatie ten aanzien van hoogte, rotordiameter en type. Dit betekent dat de modellen zoals
hieronder geschetst ten behoeve van de toetsing kunnen afwijken van de effecten bij de
uiteindelijke plaatsing. De drie modellen vormen de uitgangspunten voor de alternatieven
in dit MER. Hieronder volgt een beschrijving van het nulalternatief en de modellen.

3.3.1

NULALTERNATIEF (REFERENTIESITUATIE)
Het nulalternatief is de verwachte situatie in 2020 zonder de realisatie van het Windplan in
de gemeente Wieringermeer. Uitgangspunt is de huidige situatie, waarin de partiële
herziening van het bestemmingsplan, vastgesteld op 28-09-2000, vigerend is. Hierin zijn
nieuwe solitaire turbines niet meer toegestaan en de bestaande lijnopstellingen benut. Dit
bestemmingsplan is ander beschreven in paragraaf 7.3.3.
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Ook zijn eventueel relevante autonome ontwikkelingen in de omgeving van de locatie in
acht genomen.
Het nulalternatief is strijdig met de doelstelling en dient daarom alleen als referentie om de
(milieu)effecten van de andere alternatieven mee te vergelijken.
Autonome ontwikkelingen die in acht zijn genomen zijn:


Agriport A7; hier ontwikkelt zich een moderne projectlocatie voor grootschalige
glastuinbouw en een bedrijventerrein voor agri-business en logistiek. Een gebied van
circa 10 km², gelegen ten oosten van de A7 tussen de afslagen Medemblik en
Middenmeer. Binnen dit gebied vestigen zich naast tuinbouwbedrijven ook bedrijven
die zich richten op de hieraan gerelateerde verwerking, logistiek en dienstverlening.



Opschaling windpark Niedorpse polder; Windmolens Groetpolder B.V. heeft het
voornemen om het huidige windmolenpark in de gemeente Niedorp op te schalen.
Opzet is de huidige 19 windmolens te vervangen door 14 nieuwe molens. De verwachte
nieuwe molens hebben een ashoogte van 80 meter en een rotordiameter van 80 à 90
meter.



Opschaling solitaire windmolen aan de Zuiderdijkweg boven Medemblik; Hier wordt
een windturbine van het type Enercon126 geplaatst, met een vermogen van 7,5 MW en
een ashoogte van 135 meter.



Woningbouwprogramma; De bouwopgave voor de gemeente Wieringermeer vindt
plaats bij Wieringerwerf, Middenmeer en Kreileroord. Hiertoe heeft de gemeenteraad
besloten bij de herziening van de Structuurvisie en nogmaals bevestigd in de
werksessie van 14 oktober jl..
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3.3.2

ALTERNATIEF 1: MODEL BOEMERANG

Afbeelding 3.4
Model Boemerang, model
Polderrand en het
Boogspantmodel

Ontwerp
Afbeelding 3.4 geeft ondermeer het model Boemerang weer. In het model Boemerang voegt
het opstellingspatroon zich naar het verkavelingspatroon. Het model kenmerkt zich door
lange ononderbroken lijnen met een vaste ritmiek; er zijn geen ‘gaten’ in de opstelling.
Model Boemerang is op basis van een zo groot mogelijke continuïteit ontworpen: geen knik
maar een vloeiende bocht. Er is een maximale onderlinge afstand tussen de lijnen. In de
nieuw te plaatsen opstellingen varieert de onderlinge afstand tussen de 450 m en 540 m.
Gehanteerd is een standaardafstand van 540 m, in de bochten een verdichting naar 480 m en
alleen in de krappe bochten 450 m.
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Locaties opstelling


Twee lange lijnen verbonden met een bocht ter plaatste van de bestaande
lijnopstellingen aan de west en zuidrand van de polder van het Zweefvliegveld tot de
A7.



Twee lange lijnen verbonden met een bocht van de A7 ten zuiden van de gemeente
Wieringen via het Amstelmeer tot Middenmeer.



Een lange lijn beginnend met een bocht bij de Afsluitdijk door het Robbenoordbos tot
Wieringerwerf.

Aantal windturbines
In het model Boemerang zijn in totaal 68 nieuwe windturbines voorzien (inclusief
uitbreiding ECN).

Sanering bestaande turbines
Onderdeel van dit model is dat de bestaande lijnopstellingen aan de west en zuidrand van
de polder en bij de Waterkaaptocht verdwijnen. Daarnaast verdwijnen alle bestaande
solitaire turbines.

Type windturbine
In dit MER is bewust gekozen voor de nieuwste, en grootst mogelijke generatie
windturbines, om zo een worst case van de te verwachten milieueffecten in beeld te krijgen.
Bij het onderzoek naar de milieueffecten is uitgegaan van de ‘Repower 6M’, met een
masthoogte van 120 meter en een rotordiameter van 126 meter (zie Afbeelding 3.5).
Afbeelding 3.5
Repower 6M
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Fasering
De bestaande lijnopstellingen verdwijnen gelijktijdig met nieuwbouw. De solitaire turbines
verdwijnen binnen een nader te bepalen periode na nieuwbouw met een maximum van
5 jaar. De turbines Waterkaaptocht en Wagendorp blijven vooralsnog staan.

3.3.3

ALTERNATIEF 2: MODEL POLDERRAND

Ontwerp
Afbeelding 3.4 geeft rechtsboven het model Polderrand weer. Bij het model Polderrand is
het patroon gebaseerd op het hoogste schaalniveau van de polder: de IJsselmeerdijk en de
Oude Zuiderzeedijk. Vloeiende bochten in westelijke lijn waarborgen continuïteit en
perspectivische beleving. Het model heeft een zo groot mogelijk vrijgehouden
middengebied, met een open horizon op de lijn Hippolytushoef - Medemblik. Het model
Polderrand is bewust niet in lijn met de verkaveling, maar een afgeleide van de
hoofdcontour van de polder. In de nieuw te plaatsen opstellingen varieert de onderlinge
afstand tussen de 450 m en 540 m. Gehanteerd is een standaardafstand van 540 m, in de
bochten een verdichting naar 480 m en alleen in de krappe bochten 450 m.

Locaties opstelling


In een rechte lijn op de Wieringermeerdijk van de Zuiderhaven bij Den Oever tot de
knik bij de Zeughoek.



In een buigende lijn op 400 meter van de Waardweg, de Groetweg, de Koggenrandweg
en de Westerdijk van de Haukesluis tot westelijk van Medemblik.

Aantal windturbines
In het model Polderrand zijn in totaal 62 windturbines voorzien (inclusief uitbreiding ECN).

Type windturbine
Het model Polderrand gaat uit van hetzelfde type turbine als het model beschreven in
paragraaf 3.3.2.

Fasering
Onderdeel van dit model is dat de bestaande lijnopstellingen aan de west en zuidrand van
de polder en bij de Waterkaaptocht verdwijnen. Daarnaast verdwijnen alle bestaande
solitaire turbines.

Sanering bestaande turbines
De bestaande lijnopstellingen verdwijnen gelijktijdig met nieuwbouw. De solitaire turbines
verdwijnen binnen een nader te bepalen periode na nieuwbouw met een maximum van 5
jaar. De turbines Waterkaaptocht en Wagendorp blijven vooralsnog staan.

3.3.4

ALTERNATIEF 3: HET BOOGSPANTMODEL

Ontwerp
Afbeelding 3.4 geeft ook het Boogspantmodel weer. Het Boogspantmodel is te verdelen in
drie systemen. In het westen één zeer groot systeem in dat gevormd wordt door een
continue ritmische lijn opgebouwd uit zeer flauwe tot sterkere krommes. Deze lijn vindt
aansluiting bij het hoogste schaalniveau van de polder door een ervaarbare afspiegeling van
de westelijke polderrand te zijn en de schaal van de Wieringermeer als geheel tastbaar te
maken. Hiernaast heeft het Boogspantmodel een onmiskenbare visuele rust en ritmische
zeggingskracht en omarmt hij de leegte in het midden van de polder.
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In het noordoosten bevindt zich een systeem gevormd door de bij opschaling zeer licht
gebogen Waterkaaptoschtlijn die zich met een sterkere boog naar het noorden doorzet.
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Deze lijn sluit aan bij de middenschaal, maakt hoofdrichtingen leesbaar, vormt een baken
richting Afsluitdijk en IJsselmeer, en gaat een ruimtelijk spel met de A7 als belangrijke lijn
van beleving aan.
Als derde een systeem in het zuidoosten (onder het ECN-testpark) dat vooral het pioniers en
onderzoekerskarakter van de Wieringermeer onderstreept door plaatselijk een
windlandschap te vormen, dat echter op belangrijke punten wel voldoet aan de
geformuleerde ontwerpuitgangspunten.

Locaties opstelling


In een continue lijn vanaf de Slootweg in het noordwesten van Wieringermeer,
bestaand uit zeer flauwe tot sterkere krommes. Aan de oostgrens van de gemeente
Wieringermeer buigt de lijn om in oostelijke richting en eindigt ten westen van
Medemblik.



Een verlengde van de bestaande opstelling Waterkaaptocht, licht afbuigend in
noordelijke richting tot aan de noordelijke gemeentegrens.



Een in oostelijke richting verlenging van de bestaande opstelling Wagendorp. Hier
wordt de huidige opstelling vervangen door in totaal 6 MW turbines.

Aantal windturbines
In het Boogspantmodel zijn in totaal 76 windturbines voorzien (inclusief uitbreiding ECN).

Type windturbine
Het Boogspantmodel gaat uit van hetzelfde type turbine als het model beschreven in
paragraaf 3.3.2.

Fasering
Onderdeel van dit model is dat de bestaande lijnopstellingen aan de west en zuidrand van
de polder verdwijnen. De lijnopstelling Waterkaaptocht wordt opgeschaald en uitgebreid
naar 8 turbines. Daarnaast verdwijnen alle bestaande solitaire turbines.

Sanering bestaande turbines
De bestaande lijnopstellingen verdwijnen gelijktijdig met nieuwbouw. De solitaire turbines
verdwijnen binnen een nader te bepalen periode na nieuwbouw met een maximum van 5
jaar. De turbines Waterkaaptocht en Wagendorp worden opgeschaald en maken onderdeel
uit van het Boogspantmodel.
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OPSTELLING ECN-TESTPARK
In de modellen Polderrand en Boemerang en het Boogspantmodel is de uitbreiding van het
ECN-testpark meegenomen. Deze zijn ook in Afbeelding 3.4 weergegeven. In de modellen is de
uitbreiding hetzelfde. Het ECN-testpark is met de blauwe lijnen aangegeven.
Locatie en uitgangspunten ECN-testpark
Op de bovenste blauwe lijn staan 11 turbines met stippen aangeven. De 5 aan de oostkant zijn
bestaande turbines. Aan deze lijn worden 6 turbines toegevoegd. In dit MER is het type Repower
5M het uitgangspunt voor deze 6 turbines.
Op de onderste blauwe lijn staan 9 stippen. De 4 aan de oostkant zijn bestaande turbines. Aan
deze lijn worden 5 testturbines toegevoegd met een verwachte range van 100 tot 135 meter
ashoogte en een rotordiameter van 100 tot 150 meter. Het aantal bladen varieert van 2 tot 3.
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4

Beleidskader en
beoordelingskader
Dit hoofdstuk beschrijft het beoordelingskader op basis van gestelde doelen en uitgangspunten in het
geldende beleid en wet- en regelgeving. Paragraaf 4.1 geeft het beleidskader weer en worden de te
nemen besluiten inzichtelijk gemaakt. In paragraaf 4.2 is het gehanteerde beoordelingskader
opgenomen. In paragraaf 4.3 tenslotte wordt aangegeven op welke wijze de effectbeoordeling
plaatsvindt.

4.1

BELEIDSKADER
Deze paragraaf geeft het beleid en de regelgeving weer die van belang zijn voor de te
beschouwen alternatieven. Daarnaast komen de besluiten, om de voorgenomen activiteit te
kunnen realiseren, aan bod.
In navolgende tabel is het voor dit project relevante beleidskader weergegeven.

Tabel 4.1
Beleidskader

Niveau

Beleid

Inter-

EU Richtlijn Duurzame Energie 2001/77/EG

nationaal

Kypto Protocol (1997)

beleid

United Nations Framework Convention on Climate Change (1992)

Nationaal

Evaluatienota Klimaatbeleid (2005)

beleid

Uitvoeringsnota Klimaatbeleid (1999, 2000)
Derde Energienota (1996)
Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling van Windenergie (BLOW) (2001)

Provinciaal

Besluit Plaatsingsmogelijkheden windturbines (2000)

beleid

De Windkansenkaart (2003)
Structuurvisie Noord-Holland 2040
Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord (2004)
Provinciaal Milieubeleidsplan 2009-2013

Gemeentelijk

Structuurplan Wieringermeer 2006-2016

beleid

Startnotitie Windplan Wieringermeer
Bestemmingsplan buitengebied 1996 en partiële herziening (2000)

Het beleidskader is nader uitgewerkt in hoofdstuk 7 van dit MER.
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Besluiten
Voor het realiseren van windturbines zijn meerdere besluiten nodig. Deze zijn dus benodigd
op het moment dat een windturbine daadwerkelijk geplaatst gaat worden. Dit kunnen
onder meer de volgende besluiten zijn:
 Omgevingsvergunning - Aanleg; voor grondwerken en realisatie van de windturbines.
 Omgevingsvergunning – Bouw; voor plaatsen van windturbines.
 Omgevingsvergunning – Kap; voor het kappen van bomen.
 Vergunningen in het kader van de Waterwet voor het onttrekken van of voor de lozing
van het onttrokken grondwater.
 Vergunning Natuurbeschermingswet.
 Ontheffing Flora- en faunawet.
 Ontheffingen op basis van Provinciale Milieuverordening.

4.2

BEOORDELINGSKADER
De effecten van de alternatieven voor het Windplan worden bepaald aan de hand van een
beoordelingskader, waarbij per milieuaspect onderscheid is gemaakt in beoordelingscriteria
die zijn afgeleid uit:
 Het beoordelingskader uit de Notitie reikwijdte en detailniveau (Gemeente
Wieringermeer, 2 december 2009).
 Het Richtlijnenadvies voor het MER van de Commissie m.e.r., de aanwezige waarden in
het gebied en doelstellingen vanuit het initiatief en het vigerende beleid.
In navolgende tabel is het beoordelingskader weergegeven. In hoofdstuk 6 wordt per aspect
het beoordelingskader nader toegelicht.

Tabel 4.2
Beoordelingskader

Beoordelingskader

Toetsing/norm

Geluid
Effecten Geluid

Vaststelling van het aantal woningen binnen
de geluidscontour van 47 dB Lden
(kwantitatief)

Stiltegebieden
Effecten geluid op stiltegebieden

Vaststelling geluidsbelast oppervlak 25-30
dB(A)
Vaststelling geluidsbelast oppervlak >30 dB(A)

Slagschaduw
Effecten Slagschaduw

Vaststelling van het aantal woningen dat een
bepaald aantal uren per jaar slagschaduw kan
ondervinden vanwege een of meer
windturbines (kwantitatief).

Landschap
Effecten hoogste schaalniveau

Beoordeelt kwaliteit opstelling als bovenlokaal
landschapselement (kwalitatief).

Effecten middelste schaalniveau

Beoordeelt invloed op gebiedskarakter en
structuren (kwalitatief).

Effecten laagste schaalniveau

Beoordeelt invloed op elementen (kwalitatief).

Ecologie (Passende Beoordeling)
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Beoordelingskader

Toetsing/norm

Effecten op Natura 2000

Verstoring Vogelrichtlijnsoorten (kwantitatief)
Veranderingen in populatiedynamiek
Vogelrichtlijnsoorten (kwantitatief)

Effecten op de Ecologische Hoofdstructuur

Ruimtebeslag en verstoring EHS (kwantitatief)

Effecten op beschermde dier- en

Verstoring broedvogels (kwantitatief)

plantensoorten

Barrièrewerking vleermuizen (kwantitatief)
Ruimtebeslag op Boommarter en beschermde
plantensoorten (kwalitatief)
Barrièrewerking trekvogels

Ruimtegebruik
Effecten Ruimtegebruik

Ruimtebeslag landbouw(kwantitatief)
Invloed op radar Defensie (kwalitatief)
Invloed op straalpad KPN (kwalitatief)

Archeologie
Effecten Archeologie

Invloed op verwachte archeologische waarden
(kwalitatief)

Bodem en water
Effecten Bodem en Water

Aantasting geomorfologie en aardkundige
monumenten (kwalitatief)
Optreden van zettingen (kwalitatief)
Invloed op waterhuishouding (kwalitatief)

Externe veiligheid
Effecten Veiligheid

Afstand van wegen, bedrijven en woningen
tot de risicocontouren (kwantitatief).

Energie opbrengst en vermeden emissies
Energieopbrengst

Opbrengst (MWh/jaar) = Vermeden primaire
energie (MWh/jaar)

CO2 emissie reductie

Kton per jaar

Vermeden zuureenheden

kZE per jaar

Weergave van effecten
In het MER worden alternatieven voor het Windplan vergeleken met de
referentiesituatie. De referentiesituatie bestaat uit een beschrijving van de huidige situatie en
autonome ontwikkelingen in en rondom het plangebied. Binnen deze ontwikkelingen
omvatten niet alleen die van de gemeente Wieringermeer, ook die van de omliggende
gemeenten zijn indien relevant meegenomen. In de referentiesituatie wordt
uitgegaan van de situatie in 2020 na autonome ontwikkelingen. Om een zuivere en
toetsbare effectbeoordeling uit te kunnen voeren, bestaan de autonome ontwikkelingen in
principe alleen uit die ontwikkelingen waarvoor sprake is van concreet vastgesteld beleid.
Het herstructureren van windturbines leidt tot effecten voor het milieu. Zowel de positieve
als de negatieve effecten worden in beeld gebracht. Hierbij wordt aangegeven of een
alternatief positief of negatief scoort ten opzichte van de referentiesituatie. Per aspect zijn
één of meerdere beoordelingscriteria geformuleerd aan de hand waarvan de alternatieven
zijn beoordeeld. Op basis van de effectbeoordeling worden, indien nodig, randvoorwaarden
en aanbeveling voor verdere planvorming geformuleerd (kwalitatief).
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De effecten zijn in principe kwalitatief, op basis van expert judgement en op basis van
bestaande en beschikbare gegevens bepaald op het schaal- en detailniveau dat past bij het
Windplan. Enkele aspecten kennen tevens een kwantitatieve beoordeling. De kwalitatieve
beoordeling vindt plaats aan de hand van onderstaande zevenpuntenschaal:
Tabel 4.3

Omschrijving

De zevenpuntsbeoordelingsschaal

Score

Omschrijving
++
+
0/+
0
0/--

Zeer positief ten opzichte van de referentiesituatie
Positief ten opzichte van de referentiesituatie
Licht positief ten opzichte van de referentiesituatie
Neutraal
Licht negatief ten opzichte van de referentiesituatie
Negatief ten opzichte van de referentiesituatie
Zeer negatief ten opzichte van de referentiesituatie

Bij de kwalitatieve beoordeling wordt de referentiesituatie neutraal gesteld (score nul).
Indien een alternatief of variant ten opzichte van de referentiesituatie positief of zeer positief
scoort, dan worden deze effecten aangeduid met respectievelijk + en ++. Indien een
alternatief of variant tot negatieve effecten leidt, dan worden deze effecten aangeduid met en - -, afhankelijk van de ernst en omvang van het betreffende effect. Er worden geen
wegingsfactoren aan de beoordelingscriteria toegekend en doorgerekend.
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5

Vergelijking van de

alternatieven
In paragraaf 5.1 van dit hoofdstuk vindt een vergelijking plaats tussen de alternatieven: model
‘Boemerang’ en model ‘Polderrand’. De effectvergelijking is gebaseerd op de meer gedetailleerde
effectbeschrijving uit hoofdstuk 6 in deel B van dit MER. Vervolgens beschrijft paragraaf 5.2 de
mitigerende en compenserende maatregelen.

5.1

VERGELIJKING OP MILIEUEFFECTEN
Tabel 5.4 bevat een overzicht van de effecten tussen de alternatieven (Model Polderrand,
Model Boemerang en het Boogspantmodel) en de referentiesituatie ((Huidige Situatie en
Autonome Ontwikkelingen, zie tevens paragraaf 3.3). Na de tabel volgt per aspect een
toelichting.

Tabel 5.4
Integrale effectvergelijking

Aspect

Criterium

Geluid

Aantal woningen met een

Referentie

Model

Model

Boemerang

Polderrand

--

--

--

-

--

--

--

--

-

0

--

--

--

0

0

+

0/+

0

+

++

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Boogspantmodel

overschrijding van 47 dB Lden of
41 dB Lnight.
Stiltegebieden

Geluidsbelast oppervlak 25-30
dB(A)
Geluidsbelast oppervlak >30
dB(A)

Slagschaduw

Aantal woningen met een
slagschaduwduur van meer dan
6 uur per jaar.

Landschap en

Beïnvloeding van het

cultuurhistorie

landschappelijk hoofdpatroon.
Beïnvloeding van de
karakteristiek van gebieden.
Beïnvloeding van
landschappelijke structuren.
Beïnvloeding van
landschappelijke elementen.

Ecologie Natura

Verstoring vogelrichtlijnsoorten

0

--

--

2000

Verandering in

0

0

0

0

populatiedynamiek
vogelrichtlijnsoorten (sterfte).
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Aspect

Criterium

Referentie

Model

Model

Boemerang

Polderrand

Boogspantmodel

Ecologie EHS

Ruimtebeslag en verstoring EHS

0

-

--

Ecologie Flora- en

Verstoring broedvogels.

0

-

0/-

0/-

faunawet

Barrièrewerking vleermuizen.

0

-

0/-

0/-

Ruimtebeslag Boommarter en

0

-

0

-

beschermde plantensoorten.
Barrièrewerking trekvogels

0

-

-

-

Ruimtebeslag landbouw.

0

0/-

0/-

0/-

Beïnvloeding radargebied

0

-

-

-

0

0/-

0/-

0/-

0

0/-

0/-

0/-

0

0/-

-

-

Optreden van zettingen.

0

0

0

0

Invloed op waterhuishouding.

0

0

0

0

Externe

Plaatsgebonden risico.

0

0/+

0/+

0/+

veiligheid

Afstand tot de rijkswegen.

0

0/-

0/-

0/-

Gasleiding.

0

0/-

-

0

Overige kabels en leidingen.

0

0

0

0

Energieopbrengst

Energieopbrengst.

0

++

++

++

en vermeden

CO2 emissie reductie.

0

++

++

++

emissies

Vermeden zuureenheden.

0

++

++

++

Ruimtegebruik

Defensie.
Archeologie

Beïnvloeding straalpad KPN.
Verstoring van verwachte
archeologische waarden

Bodem en water

Aantasting geomorfologie en
aardkundige waarden.

Score:++ = zeer positief; + = positief; 0/+ = licht positief; 0 = neutraal; 0/- = licht negatief;
-= negatief; - - = zeer negatief

Geluid
Voor alternatief 1 (model Boemerang) wordt de grenswaarde van 47 dB Lden of 41 dB
Lnight bij circa 460 woningen overschreden. Bij circa 31 woningen treedt een
geluidsbelasting van meer dan 52 dB Lden op. De Lden waarde is maatgevend voor de
beoordeling. Opvallend is dat een groot aantal woningen in Den Oever binnen de 47 dB
Lden contour valt. Ook vallen diverse adressen in Slootdorp binnen de 47 dB Lden contour.
Een aantal van deze adressen betreft waarschijnlijk niet geluidsgevoelige bestemmingen.
Voor het overige zijn het verspreid liggende woningen in het landelijke gebied die binnen
de 47 dB Lden contour vallen.
Indien de vijf meest noordelijk gesitueerde windturbines van het model Boemerang niet
worden gerealiseerd – deze vallen ook buiten de gemeente Wieringermeer – neemt het
aantal woningen waar de grenswaarde van 47 dB Lden of 41 dB Lnight wordt overschreden
af van circa 460 tot circa 117 woningen.
Voor alternatief 2 (model Polderrand) wordt de grenswaarde van 47 dB Lden of 41 dB
Lnight bij circa 82 woningen overschreden. Bij circa 23 woningen treedt een geluidsbelasting
van meer dan 52 dB Lden op. Voor het model Polderrand zijn het verspreid liggende
woningen in het landelijke gebied die binnen de 47 dB Lden contour vallen.
Voor alternatief 3 (Boogspantmodel) wordt de grenswaarde van 47 dB Lden of 41 dB Lnight
bij circa 72 woningen overschreden. Bij circa 12 woningen treedt een geluidsbelasting van
meer dan 52 dB Lden op. Voor het Boogspantmodel zijn het verspreid liggende woningen in
het landelijke gebied die binnen de 47 dB Lden contour vallen.
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Samenvattend scoren voor het aspect geluid het model Polderrand en het Boogspantmodel
vergelijkbaar en aanzienlijk beter dan het complete model Boemerang en iets beter dan het
model Boemerang als de vijf meest noordelijk gesitueerde windturbines buiten
beschouwing worden gelaten. In alle gevallen is echter sprake van een aanzienlijk aantal
woningen waar de grenswaarde van 47 dB Lden wordt overschreden. Dit betekent dat
mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn.

Stiltegebieden
Voor het aspect stiltegebieden scoren de modellen Polderrand en Boogspant vergelijkbaar
en beter dan het model Boemerang. Dit komt omdat in het model Boemerang veel
windturbines in de omgeving van stiltegebieden zijn geprojecteerd en zelfs in stiltegebieden
zijn geprojecteerd. Het model Polderrand is met name beter in de laagste
geluidsbelastingklasse van 25 tot 30 dB(A). Dit komt omdat er nog wel een aantal
windturbines geprojecteerd zijn in het stiltegebied Robbenoordbosch.

Slagschaduw
Voor alternatief 1 (model Boemerang) wordt de grenswaarde van 6 uur per jaar bij ruim
1900 woningen overschreden. Indien de vijf meest noordelijke gesitueerde turbines buiten
beschouwing worden gelaten wordt de grenswaarde bij ruim 900 woningen overschreden.
Bij circa 37 woningen kan dan meer dan 25 uur slagschaduw per jaar optreden. Voor
alternatief 2 (model Polderrand) wordt de grenswaarde van 6 uur per jaar bij circa 221
woningen overschreden. Bij circa 44 woningen kan meer dan 25 uur slagschaduw per jaar
optreden. Voor alternatief 3 (Boogspantmodel) wordt de grenswaarde van 6 uur per jaar bij
circa 350 woningen overschreden. Bij circa 31 woningen kan meer dan 25 uur slagschaduw
per jaar optreden.
Samenvattend scoort voor het aspect slagschaduw het model Polderrand beter dan het
Boogspantmodel en aanzienlijk beter dan het model Boemerang. In alle gevallen is echter
sprake van een aanzienlijk aantal woningen waar de grenswaarde van 6 uur per jaar wordt
overschreden. Dit betekent dat mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn.

Landschap en cultuurhistorie
Voor het aspect landschap en cultuurhistorie treden alleen voor de criteria ‘landschappelijk
hoofdpatroon’ en ‘karakteristiek van gebieden’ effecten op. Alle modellen hebben geen
invloed op landschappelijke structuren of landschappelijke elementen.
Het landschappelijk hoofdpatroon is in het model Polderrand positief (+) en het
Boogspantmodel licht positief (0/+) beoordeeld Het model Boemerang heeft geen effect
t.o.v. de referentie omdat dit model meer aansluiting vindt bij de interne verkaveling van de
polder en geen verband legt met structuren op het hoogste schaalniveau. Het model
Polderrand is positief beoordeeld omdat het aansluit bij de karakteristiek van de polder op
het hoogste schaalniveau. De belangrijkste ruimtelijke structuren, de grens met het oude
land en de grens met het IJsselmeer krijgen een ruimtelijke doorvertaling in de vorm van
lijnvormige windturbineopstellingen. Het karakter van deze opstellingen sluit bovendien
aan bij het grillige verloop van de rand van het oudland en het rechtlijnige verloop van de
rand van het IJsselmeer. Het Boogspantmodel heeft met de lange gebogen lijn in het westen
een zeer sterke aansluiting bij het hoogste schaalniveau, doordat deze een schematisering
van de grens met het oudland vormt.
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De verlengde Waterkaaptocht en de verlengde Wagendorp bij het ECNwindturbinetestpark sluiten minder aan bij de structuren van het landschappelijk
hoofdpatroon en meer bij de structuren binnen de polder: de verkavelingsstructuur en de
hoofdinfrastructuur. Hierdoor scoort dit model net iets minder dan het model Polderrand..
De beïnvloeding van het karakteristiek van gebieden zijn voor het model Polderrand zeer
positief (+ +) beoordeeld en voor de modellen Boemerang en Boogspantmodel positief (+).
Het model Polderrand leidt tot een sterke beperking van de visuele onrust doordat
bestaande solitair en minder samenhangende lijnopstellingen vervangen worden door twee
autonome, samenhangende nieuwe lijnen die een visueel rustig karakter hebben en door
hun onderlinge afstand niet met elkaar interfereren en een maximale vrije ruimte creëren.
De bestaande landschappelijke karakteristiek kan zich onafhankelijk van de zich hiervan
losmakende laag van windturbines handhaven omdat de turbine opstellingen een eigen
kwaliteit hebben en het landschapsbeeld niet domineren. De beinvloeding van gebieden
buiten de polder is beperkt, aan de horizon zullen turbines meer aanwezig zijn maar de
kenmerkende eigenschappen van de omliggende landschappen niet veranderen. In
hoofdlijnen geldt hetzelfde voor het model Boemerang, met uitzondering dat er iets meer
onderlinge interferentie tussen de nieuwe lijnen is en er minder vrije ruimte gecreëerd
wordt, hierdoor is sprake van een iets grotere visuele complexiteit. Ook het
Boogspantmodel zorgt voor een sterke beperking van de visuele onrust, maar kent meer
onderlinge interferentie dan het model Polderrand. Dit komt door de versterking van de
visuele onrust van het ECN-windturbinetestpark door het opschalen en uitbreiden van de
Wagendorplijn ten zuiden hiervan.
Het opschalen van het ECN-windturbinetestpark neemt een aparte positie in en heeft een
geheel eigen karakter. De afstand tot de nieuwe lijnen van de modellen Polderrand en
Boemerang is groot genoeg om geen storende interferenties te laten ontstaan. In het
Boogspantmodel wordt de opgeschaalde Wagendorplijn als het ware visueel onderdeel van
het windturbinetestpark, waardoor het afwijkende karakter hiervan complexer wordt. Het
behoudt echter zijn karakter en er is geen storende interferentie met andere lijnen.

Ecologie
Verstoring vogelrichtlijnsoorten, niet-broedvogels
Er zijn met name effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het IJsselmeer, wat deels
verklaard wordt door het feit dat lagere draagkrachtniveau’s zijn geformuleerd dan voor de
Waddenzee. De effecten van Polderrand en Boemerang zijns zeer negatief, met name voor
de IJsselmeer-kust foeragerende watervogels. De modellen Polderrand en Boemerang
hebben een significant negatief effect. De effecten op model Boogspant zijn na nadere
analyse niet significant negatief.

Verandering in populatiedynamiek vogelrichtlijnsoorten (sterfte)
In de passende beoordeling is dit aspect nader uitgewerkt voor Brandgans, Grauwe gans,
Kleine zwaan, Kolgans, Lepelaar, Rotgans en Toendrarietgans. Het aantal te verwachten
slachtoffers is berekend op basis van flux en aanvaringskans.
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Dit aantal is afgezet tegen de 1%-mortaliteitsnorm van beide Natura 2000-gebieden. Bij de
genoemde soorten is in geen enkel model sprake van een overschrijding van de 1%mortaliteitsnorm voor IJsselmeer en Waddenzee.
Geconcludeerd wordt dat er geen significant negatieve effecten zijn m.b.t. barrièrewerking
en sterfte. De windturbines staan in Windplan Wieringermeer zover uit elkaar (450-540 m),
dat genoemde soorten er op basis van ervaringsgegevens tussen door kunnen vliegen. De
effectberekening is in de passende beoordeling nader uitgewerkt en toegelicht. De drie
modellen scoren om die reden neutraal (0).

Ruimtebeslag en verstoring EHS
Het ruimtebeslag / de verstoring bij het model Polderrand is groter dan bij het model
Boemerang. Voor het model Polderrand wordt dit beoordeeld als zeer negatief (--), voor het
model Boemerang als negatief (-). Het ruimtebeslag van het Boogspantmodel op de EHS is
het geringst; licht negatief (0/-).

Verstoring broedvogels
Het totaal aantal broedparen met jaarrond beschermde nesten dat binnen de
verstoringscontour valt, is het grootst bij model Boemerang, gevolgd door het
Boogspantmodel en het geringst bij model Polderrand. Het aantal broedparen van de Bruine
kiekendief dat binnen de 250 m-contour valt, is het grootst bij de het Boogspantmodel,
gevolgd door model Boemerang en het geringst bij model Polderrand.
Voor het aspect broedvogels als totaal, is het effect van Boemerang en Boogspant als
negatief beoordeeld (-) en voor Polderrand als licht negatief (0/-).

Barrièrewerking vleermuizen
Alle modellen zorgen voor aantasting van vlieg- en migratieroutes van vleermuizen in de
Wieringermeer, waarbij het model Boemerang slechter scoort dan beide andere modellen.
De doorsnijdingen van model Polderrand liggen meer aan de randen van het plangebied, de
doorsnijdingen van model Boemerang liggen meer in de kern van het gebied. Voor
vleermuizen uit het Robbenoordbos die in de Wieringermeer foerageren, wordt model
Boemerang om deze reden beoordeeld als negatief, terwijl de modellen Polderrand en
Boogspant als licht negatief wordt beoordeeld.

Boommarter en beschermde plantensoorten
De effecten op Boommarter, Brede wespenorchis en mogelijk Rietorchis, worden alleen
kwalitatief beoordeeld. Bij de modellen Boemerang en Boogspant vindt ruimtebeslag plaats
in het Robbenoordbos op leefgebied resp. groeiplaatsen van genoemde soorten. Beide
modellen hebben een negatief effect, model Polderrand een neutraal effect.

Barrièrewerking trekvogels
De huidige windturbines in de Wieringermeer interfereren niet met de beschreven
trekbanen. Bij Model Polderrand volgt de lijnopstelling op de IJsselmeerdijk een belangrijke
trekbaan. Bij model Boemerang volgt het noordelijkste deel van de meest oostelijke
lijnopstelling een belangrijke trekbaan vanaf de Afsluitdijk naar het Robbenoordbos. In het
bijgestelde model Boemerang is dit gedeelte echter geen onderdeel meer van het Windplan
Wieringermeer. Wel ligt het deel van dezelfde lijnopstelling in het Robbenoordbos
middenin het rustgebied. Hetzelfde geldt voor het Boogspantmodel. Alle drie de modellen
hebben daarom een negatief effect op trekvogels.
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Ruimtegebruik
Het aspect ruimtegebruik is beoordeeld aan de hand van de criteria ‘ruimtebeslag
landbouw’, ‘beïnvloeding radargebied Defensie’ en ‘beïnvloeding straalpad KPN’.
Voor deze drie criteria is er geen onderscheid tussen de modellen. Ruimteverlies van
landbouwgebied is onvermijdelijk, waardoor de drie modellen licht negatief (0/-) zijn
beoordeeld.
Voor de verstoring van het radargebied geldt dat alle drie de modellen binnen de radarzone
van 15 km vallen. Binnen deze zone kan er mogelijk verstoring optreden, afhankelijk van
het type en de omvang van de turbine. Gelet op de relatief hoge masthoogte van120 meter is
het waarschijnlijk dat radarverstoring optreedt. Om die reden zijn de modellen negatief
beoordeeld (-).
Zowel het model Polderrand, model Boemerang als het Boogspantmodel kruisen tweemaal
het straalpad van KPN. Op dit detailniveau kan nog niet exact bepaald worden waar de
turbines geplaatst worden, waardoor het ook mogelijk is dat de turbines op een hinderlijke
afstand van het straalpad staan. Om die reden zijn de modellen licht negatief beoordeeld
(0/-).

Archeologie
Het plangebied bestaat in het zuidwesten voor een groot deel uit grondgebied met een
middelhoge en hoge archeologische verwachtingswaarde. Zowel het model Boemerang, het
model Polderrand als het Boogspantmodel hebben in dit gebied windturbines staan. Verder
raken de onderste windturbines van opstelling langs het IJsselmeer in het model Polderrand
en het Boogspantmodel gebieden met een hoge verwachtingswaarde. In het model
Boemerang zijn het juist de bovenste turbines van de opstelling die door gebieden met een
hoge verwachtingswaarde lopen. De drie modellen zijn om die reden licht negatief (0/-)
beoordeeld.

Bodem en water
Bij het model Polderrand wordt een groter deel van een geomorfologisch of aardkundig
waardevol gebied doorsneden. Het alternatief Polderrand en het Boogspantmodel scoren
hierop negatief (-), het model Boemerang licht negatief (0/-).
Voor het aspect optreden van zettingen zijn er voor de modellen geen negatieve effecten op
de belangen te verwachten, aangezien het ruimtebeslag van de werkzaamheden
overwegend plaatsheeft op de matig zettinggevoelige gronden.
De effecten van de verstoring van de deklaag is tijdelijk. Wanneer de gehele weerstand van
de deklaag met het aanvullen van de sleuf niet gerealiseerd kan worden dan is er een
potentiële toename in zoute kwel en toename chloridenconcentraties in het
oppervlaktewater. Dit kan echter zeer lokaal plaats vinden en heeft op de schaal van
watergangen geen significant effect (0).

Externe veiligheid
Het plaatsgebonden risico is voor de drie modellen licht positief (0/+) beoordeeld. Omdat
het een dunbevolkt gebied is, is er eigenlijk alleen sprake van incidentele bebouwing in de
omgeving van de windturbineclusters. In de referentiesituatie zijn er ook nog veel solitaire
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turbines aanwezig. Het clusteren van de turbines (ongeacht welk model) heeft ten van de
referentiesituatie is dit een lichte verbetering.
De indicatieve afstand van 60 meter afstand tot de rijkswegen lijkt op basis van de schetsen
bij de modellen niet altijd gehaald te worden. Om deze reden wordt een licht negatieve
beoordeling (0/-) gegeven.
De afstand van circa 140 meter van gasleidingen lijkt op basis van de beschikbare schetsen
niet gerealiseerd te worden bij het model Boemerang en het model Polderrand. Op basis van
de ligging van de gasleiding scoort het model Boemerang minder negatief, omdat in dit
model de afstanden tot gasleidingen groter zijn. Model Polderrand scoort daarom negatief () en Model Boemerang licht negatief (0/-). Voor het Boogspantmodel is in de schetsen
bewust rekening gehouden met de afstand tot de gasleidingen, waardoor deze een neutrale
(0) beoordeling krijgt.
De afstand van 5 meter voor overige leidingen lijkt in de modellen goed mogelijk. Om die
reden wordt dit effect voor de modellen als neutraal (0) beoordeeld.

Energieopbrengst en vermeden emissies
In vergelijking tot de bestaande situatie zal de energieopbrengst met een factor 4 tot 5
toenemen. Ook de vermeden emissies zijn dus een factor 4 tot 5 hoger. Omdat het
onderlinge verschil minder groot is, zijn de drie modellen zeer positief (+ +) beoordeeld.

5.2

MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN
Voor de aspecten geluid, slagschaduw, ecologie, ruimtegebruik, archeologie, bodem en
water en externe veiligheid zijn mitigerende en compenserende maatregelen benoemd. Deze
maatregelen kunnen worden genomen om de negatieve effecten verminderen. Hieronder
zijn de specifieke maatregelen per aspect verwoord. Voor de aspecten landschap en
cultuurhistorie en energieopbrengst en vermeden emissies zijn geen mitigerende of
compenserende maatregelen genoemd.

Geluid
De windturbines volgens de modellen Boemerang en Polderrand en het Boogspantmodel
kunnen zonder mitigerende maatregelen niet worden gerealiseerd. In alle gevallen is
namelijk sprake van een aanzienlijk aantal woningen waar de grenswaarde van 47 dB Lden
wordt overschreden. Voor het model Boemerang zullen de mitigerende maatregelen
ingrijpender zijn dan voor het model Polderrand en het Boogspantmodel.
Voor het model Boemerang lijkt een aanpassing van de locaties van de windturbines ter
hoogte van Den Oever onontkoombaar, tenzij vergaande beperkingen voor de windturbines
worden geaccepteerd. Naast een aanpassing van de layout van het windpark, moet bij
mitigerende maatregelen vooral gedacht worden aan een beperking van de geluidsemissie
van de windturbines door het instellen van een lagere 'noise mode’, het stil zetten van een
windturbine in bijvoorbeeld (een deel van) de nachtperiode of het inzetten van een ander
type windturbine met een lager jaargemiddeld geluidsvermogen. Al deze maatregelen
hebben gevolgen voor de energieopbrengst. Voor de meest zuidelijke boemerangopstelling,
het zuidelijke deel van de meest noordelijke Boemerangopstelling en het ECN testpark zijn
de minste beperkingen nodig.
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Ook voor de modellen Polderrand en Boogspant zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk.
Hierbij moet vooral gedacht worden aan het optimaliseren van de ligging van de
windturbines, een beperking van de geluidsemissie van de windturbines door het instellen
van een lagere 'noise mode’, het stil zetten van een windturbine in bijvoorbeeld (een deel
van) de nachtperiode, het inzetten van een ander type windturbine met een lager
jaargemiddeld geluidsvermogen en/of het schrappen van bepaalde locaties voor de
windturbines. Al deze maatregelen hebben gevolgen voor de energieopbrengst.
De mitigerende maatregelen zullen in een later stadium op basis van meer detailinformatie
nader moeten worden uitgewerkt.

Slagschaduw
De windturbines volgens de modellen Boemerang en Polderrand en het Boogspantmodel
kunnen zonder mitigerende maatregelen niet worden gerealiseerd. In alle gevallen is
namelijk sprake van een groot aantal woningen waar de grenswaarde van 6 uur
slagschaduw per jaar wordt overschreden. Voor het model Boemerang zullen de
mitigerende maatregelen ingrijpender zijn dan voor het model Polderrand en het
Boogspantmodel.
De mitigerende maatregelen die voor geluid nodig zijn kunnen ook een positief effect
hebben voor slagschaduw. Dit betreft dan de maatregelen in de zin van het aanpassen van
de locaties van de windturbines en/of het inzetten van een ander type windturbine.
Windturbines met een lagere ashoogte en/of een kleinere rotordiameter zullen minder
slagschaduweffecten hebben.
Uitgaande van een bepaalde locatie en een bepaald type windturbine met een bepaalde
ashoogte, zijn mitigerende maatregelen mogelijk in de vorm van een automatische
stilstandregeling die de rotorbladen stilzet in de perioden dat er slagschaduw zou kunnen
optreden. Hiermee kan slagschaduw worden voorkomen of voldoende worden beperkt. Een
stilstandvoorziening heeft wel gevolgen voor de energieopbrengst. Deze gevolgen zijn
echter aanzienlijk kleiner dan de gevolgen van de mitigerende maatregelen voor geluid. Stel
dat voor het voorkomen van slagschaduw alle windturbines 100 uur per jaar zouden
moeten worden stilgezet, dan levert dit een verlies op van circa 1% van de jaarproductie.
Met een zonneschijnsensor kan de stilstandsduur en dus ook het productieverlies worden
beperkt. Bij volledig bewolkt weer kan namelijk geen slagschaduw optreden.
De mitigerende maatregelen zullen in een later stadium op basis van meer detailinformatie
nader moeten worden uitgewerkt.

Ecologie
Natura 2000
Omdat er negatieve effecten zijn op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden
IJsselmeer en Waddenzee zijn de mogelijkheden voor mitigatie in deze paragraaf nader beschreven.
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Voor verstoring foerageergebied
Uitgaande van het Boogspantmodel, dat als voorkeursmodel wordt gehanteerd, is er sprake
van negatieve effecten op een aantal niet-broedvogelsoorten. Door (optische) verstoring
wordt een deel van het foerageergebied in de Wieringermeer minder geschikt. Mitigatie kan
plaatsvinden door in de open gedeelten van de polder met het agrarisch gebruik, meer
rekening te houden met de voedselvoorkeuren van de betreffende soorten. Het gaat hierbij
met name om op agrarisch land foeragerende Kleine zwanen, ganzen en enkele
eendensoorten. Agrariërs in (delen van) de Wieringermeer zouden gestimuleerd kunnen
worden hun teeltplan gedeeltelijk aan te passen aan de overwinterende ganzen en zwanen,
door oogstresten langer te laten liggen of ervoor te zorgen dat voedselgewassen in de winter
langer overstaan. Bij voorkeur dient dit planmatig te worden georganiseerd, zodat er elke
winter voldoende extra voedsel kan worden aangeboden. Hiertoe kan een
stimuleringssubsidie worden opengesteld. De minimale oppervlakte / voedselhoeveelheid
hiervoor is niet verder doorgerekend in het kader van de passende beoordeling.
Voor barrièrewerking/sterfte
Om barrièrewerking te minimaliseren, zouden windparken zo ontworpen moeten worden,
dat lange lijnopstellingen van turbines worden voorkomen of op bepaalde afstanden met
openingen worden onderbroken. Langs de Waterkaaptocht is in de bestaande turbineopstelling om die reden in het verleden bewust een “gat” gelaten (twee “ontbrekende”
turbines in lijnopstelling) als corridor voor met name Kleine zwanen en Toendrarietganzen,
om vrije doortocht te houden tussen hun foerageergebieden en hun slaapplaats op het wad
bij Wieringen. Dit “gat” is inmiddels alsnog opgevuld met 2 turbines, waardoor de corridor
niet meer bestaat.
De onderlinge afstand tussen de turbines in het Windplan Wieringermeer bedraagt in de
lijnopstellingen circa 450-540 m. Als de afstand tussen de windturbines meer dan 3x de
rotordiameter is, vliegen vogels er tussendoor. De rotordiameter van de nieuwe turbines is
126 m, d.w.z. dat bij een onderlinge afstand van 378 m vogels er tussendoor kunnen
vliegen. In het windplan Wieringermeer is dat derhalve het geval.
Op de belangrijkste vliegroutes, d.w.z. tussen Amstelmeer en Wieringermeer (Boemerang
en Boogspant), tussen de Kop van de Afsluitdijk en de Wieringermeer en langs de
IJsselmeerdijk (alle modellen), zou de onderlinge afstand aanvullend kunnen worden
vergroot ter vermindering van de aangegeven negatieve effecten op Kleine zwaan en
overige ganzensoorten. Deze effecten zijn echter niet significant.EHS
Als gevolg van aantasting van de EHS, met name ter hoogte van Robbenoordbos en
Dijkgatbos, dient compensatie plaats te vinden op basis van de Beleidsregel compensatie
natuur en recreatie (Provincie Noord-Holland, 2007). Hiervoor dient een
natuurcompensatieplan te worden opgesteld. Uitgegaan dient te worden van de
oppervlakte ruimtebeslag per natuurbeheertype. Daarbij is een kwaliteitstoeslag van
toepassing, afhankelijk van de ontwikkelingstijd van het natuurbeheertype. Voor Vochtig
bos met productie en Droog bos met productie is geen kwaliteitstoeslag aan de orde. Voor
Haagbeuken- en essenbos is de ontwikkelingstijd 30 – 100 jaar en geldt een kwaliteitstoeslag
van 2/3; voor Kruiden- en faunarijk grasland is de ontwikkelingstijd 10 jaar en geldt een
kwaliteitstoeslag van 1/3.
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Overig
De onderhoudspaden worden, op basis van de huidige ervaringen, gebruikt door agrariërs
en recreanten. Dit zorgt voor extra verstoring. Het niet toegankelijk maken van de
onderhoudspaden voor deze groepen voorkomt extra verstoring van in de Wieringermeer
foeragerende vogels.

Flora- en faunawet
De onderhoudspaden worden, op basis van de huidige ervaringen, gebruikt door agrariërs
en recreanten. Dit zorgt voor extra verstoring. Het niet toegankelijk maken van de
onderhoudspaden voor deze groepen voorkomt extra verstoring van in de Wieringermeer
foeragerende vogels.
Om vleermuisslachtoffers te voorkomen, dienen de wieken bij weinig wind niet op een
vrijloop-stand te worden gezet, maar stil te worden gezet. Dit brengt mogelijk meerkosten
met zich mee, omdat de turbine bij gunstige wind opnieuw opgestart dient te worden.

Ruimtegebruik
Bij de situering van de ontsluitingspaden van en naar de turbines kan rekening worden
gehouden met al bestaande wegen en de wens of voorkeur van de gebruiker/eigenaar.

Archeologie
Archeologie kan niet doelbewust worden gecreëerd of verplaatst. Toch bestaan er
mitigerende maatregelen binnen de archeologie. De wet op de Archeologische
Monumentenzorg is er op gericht archeologische waarden zoveel mogelijk te beschermen.
Planaanpassing met als doel archeologische waarden te ontzien heeft daarom vanuit
archeologiebeleid de voorkeur. Wanneer het niet mogelijk is deze waarden in situ te
bewaren, kan men deze ex situ bewaren. Dit houdt in dat door middel van veldonderzoek
de archeologische waarden in de vorm van kennis en documentatie worden bewaard.
Ook het voorkomen dat tijdens eventuele bodemingrepen verrassingen in de vorm van
onverwachte archeologische vondsten opduiken en het voorkomen van schade aan het
archeologische bodemarchief behoort tot de mitigerende maatregelen.

Bodem en water
Om aantasting van geomorfologie en aardkundige monumenten te minimaliseren dient de
breedte van de werkstrook zoveel mogelijk worden beperkt, in het bijzonder in de
benoemde gebieden. Daarnaast kunnen omleidingen van kabels overwogen worden
wanneer dit mogelijk is (afhankelijk van de aard en omvang aanwezige waarde).
Verder dient ter plaatse van de werkstrook het grondtekort, dat ontstaan is door zetting,
aangevuld worden.
Door het terugbrengen van de oorspronkelijke bodemopbouw, zijn de effecten overwegend
tijdelijk. Bij het ontgraven van het kleipakket en terugplaatsen zal een deel van het
ontwateren. Hierdoor kan lokaal, ter plaatse van de sleuf de weerstand afnemen. Dit leidt
echter niet tot een toename van de zoute kwel naar het grondwater of oppervlaktewater
waardoor de doorspoeling toe zou moeten nemen. Er zijn geen aanvullende maatregelen
nodig/mogelijk.
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Externe veiligheid
Voor zover mogelijk bij het plaatsen van de windturbines rekening houden met de gegeven
indicatieve afstanden. Waar dit niet mogelijk is moet met de beheerder van de
infrastructuur nadere afspraken worden gemaakt.
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Deel B
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HOOFDSTUK

6

Gebiedsbeschrijving en

effecten

Dit hoofdstuk bevat een uitgebreide onderbouwing van de effectbeoordeling en –
beschrijving voor alle milieuaspecten. In paragraaf 6.1 is een overzicht van het
beoordelingskader opgenomen. Paragraaf 6.2 geeft aan hoe de milieueffecten per paragraaf
beschreven zijn. Vervolgens beschrijft paragraaf 6.3 aan de hand van de criteria de
beoordelingsmethodiek. In de paragrafen 6.4 t/m 6.12 zijn de effecten per aspect in beeld
gebracht en laten per milieuaspect de resultaten van de effectbeoordeling zien.

6.1

BEOORDELINGSKADER
Tabel 6.5 toont de beoordelingscriteria. Aan de hand van deze beoordelingscriteria worden
de milieueffecten van de voorgenomen activiteit beschreven.

Tabel 6.5

Beoordelingskader

Beoordelingskader

Geluid en Slagschaduw
Effecten Geluid

Toetsing/norm
Vaststelling van het aantal woningen binnen
de geluidscontour van 47 dB Lden
(kwantitatief)

Effecten Slagschaduw

Vaststelling van het aantal woningen dat een
bepaald aantal uren per jaar slagschaduw kan
ondervinden vanwege een of meer
windturbines (kwantitatief).

Stiltegebieden
Effecten geluid op stiltegebieden

Vaststelling geluidsbelast oppervlak 25-30
dB(A)
Vaststelling geluidsbelast oppervlak >30 dB(A)

Landschap
Effecten hoogste schaalniveau

Beoordeelt kwaliteit opstelling als bovenlokaal
landschapselement (kwalitatief).

Effecten middelste schaalniveau

Beoordeelt invloed op gebiedskarakter en
structuren (kwalitatief).

Effecten laagste schaalniveau

Beoordeelt invloed op elementen (kwalitatief).

Ecologie (Passende Beoordeling)
Effecten op Natura 2000

Verstoring Vogelrichtlijnsoorten (kwantitatief)
Veranderingen in populatiedynamiek
Vogelrichtlijnsoorten (kwantitatief)

Effecten op de Ecologische Hoofdstructuur

Ruimtebeslag en verstoring EHS (kwantitatief)

Effecten op beschermde dier- en

Verstoring broedvogels (kwantitatief)
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Beoordelingskader

Toetsing/norm

plantensoorten

Barrièrewerking vleermuizen (kwantitatief)
Ruimtebeslag op Boommarter en beschermde
plantensoorten (kwalitatief)
Barrièrewerking trekvogels

Ruimtegebruik
Effecten Ruimtegebruik

Ruimtebeslag (kwantitatief)
Invloed op kabels en leidingen (kwalitatief)
Invloed op telecommunicatie (kwalitatief)

Archeologie
Effecten Archeologie

Invloed op verwachte archeologische waarden
(kwalitatief)

Bodem en water
Effecten Bodem en Water

Aantasting geomorfologie en aardkundige
monumenten (kwalitatief)
Optreden van zettingen (kwalitatief)
Invloed op waterhuishouding (kwalitatief)

Veiligheid
Effecten Veiligheid

Afstand van wegen, bedrijven en woningen
tot de risicocontouren (kwantitatief).

Energieopbrengst en vermeden emissies
Milieuwinst: protocol MDE

Opbrengst (MWh/jaar) = Vermeden primaire
energie (MWh/jaar)
CO2 emissie reductie (kton/jaar)
Vermeden zuurequivalenten (Aantal/jaar)

6.2

EFFECTCRITERIUMPARAGRAFEN
In paragraaf 6.5 t/m 6.14 zijn de effecten per aspect in beeld gebracht. De effecten zijn per
beoordelingscriterium beschreven in een effectcriteriumparagraaf (ECP). In Tabel 6.6 is een
overzicht gegeven van de opbouw en inhoud van een ECP.

Tabel 6.6
Opbouw en inhoud van een
effectcriteriumparagraaf

Opbouw ECP

Onderwerpen

1: Huidige situatie en autonome ontwikkeling

Beschrijving van de ingreep bij de

(referentiesituatie)

alternatieven ten opzichte van de huidige
situatie en de autonome ontwikkelingen
(referentiesituatie)

2: Criterium

Toelichting op het beoordelingscriterium.

3: Effectbeoordeling

Beschrijving van (het zwaartepunt) van de
effecten aan de hand van één of meer
overzichttabellen met kwantitatieve of
kwalitatieve scores inclusief toelichting op de
ingreep- effectrelatie.

4: Mitigerende en compenserende

Beschrijving van de mogelijkheid/noodzaak

maatregelen

om effecten te verzachten (mitigeren) of
compenseren.

5. Leemten in kennis en informatie

Beschrijving van (eventueel) ontbrekende
kennis/informatie over de referentiesituatie,
effecten en gevolgen voor de besluitvorming
en evaluatie van het m.e.r.-plichtige besluit.

075313103:A

ARCADIS

54

WINDPLAN WIERINGERMEER

6.3

BEOORDELINGSMETHODIEK
De milieueffecten zijn, afhankelijk van het beoordelingscriterium, kwantitatief (indien
mogelijk) of kwalitatief in beeld gebracht. De kwalitatieve scores, zijn bepaald op expert
judgement op basis van onderstaande beoordelingschaal. In alle themahoofdstukken is
steeds een paragraaf opgenomen op welke wijze het criterium specifiek is beoordeeld (een
zogenaamde ‘meetlat’ voor het effect).
Het herstructureren van windturbines leidt tot effecten voor het milieu. Dit zijn overigens
niet altijd negatieve effecten, ook positieve effecten kunnen optreden.
In het MER worden de effecten van alternatieven op verschillende milieueffecten in beeld
gebracht en vergeleken met de referentiesituatie. Per thema zijn één of meerdere aspecten
geformuleerd, die aan de hand van beoordelingscriteria zijn beoordeeld. De effecten zijn
kwalitatief beoordeeld met de volgende zevenpunts-beoordelingsschaal:

Tabel 6.7

Score

Omschrijving
++

De zevenpunts-

+

beoordelingsschaal

0/+
0
0/--

Zeer positief ten opzichte van de referentiesituatie
Positief ten opzichte van de referentiesituatie
Licht positief ten opzichte van de referentiesituatie
Neutraal
Licht negatief ten opzichte van de referentiesituatie
Negatief ten opzichte van de referentiesituatie
Zeer negatief ten opzichte van de referentiesituatie

De referentiesituatie is neutraal gesteld (score nul). Indien de alternatieven ten opzichte
van de referentiesituatie positief of zeer positief scoren, dan zijn deze effecten aangeduid
met respectievelijk + en ++. Indien de alternatieven tot negatieve effecten leiden, dan zijn
deze effecten aangeduid met - en - -, afhankelijk van de ernst en omvang van het betreffende
effect.

6.4

PLAN- EN STUDIEGEBIED
In dit MER wordt uitgegaan van een plangebied en een studiegebied.

Plangebied
Met het plangebied wordt de locatie van het initiatief bedoeld, in dit geval de gemeente
Wieringermeer. Het plangebied is gelijk aan de grenzen van de gemeente. In Figuur 6.2
is het plangebied weergegeven.
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Figuur 6.2
Plangebied gemeente
Wieringermeer

Studiegebied
Met het studiegebied wordt het terrein bedoeld waar verwacht wordt dat er milieueffecten
op zullen treden als gevolg van het voornemen. De omvang van het studiegebied wordt
bepaald door de reikwijdte van de effecten en kan verschillen per aspect. Het meest
verreikende effect vormt de buitengrens van het studiegebied.

6.5

GELUID

6.5.1

HUIDIGE SITUATIE EN AUTONOME ONTWIKKELING
De gemeente Wieringermeer bestaat voor een groot deel uit landelijk gebied. Hier heerst een
relatief laag achtergrondniveau. De richtwaarde voor het achtergrondniveau in een
landelijke omgeving is 40 dB(A) in de dagperiode, 35 dB(A) in de avondperiode en 30 dB(A)
in de nachtperiode. Langs de snelweg A7 en in mindere mate langs de provinciale wegen
N99 en N240 zal vanwege het wegverkeerslawaai het achtergrondniveau hoger zijn. In de
gemeente Wieringermeer is in de huidige situatie al sprake van geluid van windturbines.
Verspreid over de gemeente zijn momenteel 90 windturbines aanwezig. Daarnaast zijn ook
de turbines uit de naastgelegen gemeente Anna Paulowna meeberekend. In totaal zijn voor
de berekeningen 99 turbines meegenomen. Het betreffen verschillende typen windturbines
met verschillende ashoogtes en bronvermogens. De locaties van de bestaande windturbines
zijn weergegeven in paragraaf 2.1.
De geluidsniveaus- en contouren van de bestaande windturbines zijn berekend conform het
concept ‘Reken- en meetvoorschrift windturbines ‘ van 2 februari 2010 met het
softwarepakket Geomilieu, versie 1.6, module IL-WT. De beoordelingshoogte is 5 meter
boven het maaiveld.

075313103:A

ARCADIS

56

WINDPLAN WIERINGERMEER

3

In Tabel 6.8 is per geluidsbelastingsklasse het aantal woningen met een geluidsbelasting
van meer dan 47 dB Lden of meer dan 41 dB Lnight weergegeven. Hieruit blijkt dat de
grenswaarde van 47 dB Lden bij circa 53 woningen en de grenswaarde van 41 dB Lnight bij
circa 49 woningen wordt overschreden2. Dit betekent dat de Lden waarde maatgevend is
voor de beoordeling. Een aantal woningen met een ogenschijnlijke overschrijding van de
grenswaarde betreft bedrijfswoningen die verbonden zijn aan bepaalde windturbines. Op
deze woningen hoeft het geluid van de eigen windturbines formeel niet te worden getoetst.
De Lden contouren van de bestaande windturbines zijn weergegeven in Afbeelding 6.6. In
bijlage 10 zijn de contouren in een groter formaat weergegeven. In de afbeelding zijn de 47,
52 en 57 dB Lden contourwaarden weergegeven. De buitenste contouren betreffen de 47 dB
Lden contouren. De Lden contouren zijn maatgevend voor de beoordeling van de
geluidsbelasting van de windturbines.
Tabel 6.8
3

Aantal woningen per
geluidsbelastingsklasse met
een geluidsbelasting van meer
dan 47 dB Lden of meer dan
41 dB Lnight

Lden

Aantal woningen

Lnight

Aantal woningen

48 - 52 dB

39

42 - 46

35

53 - 57 dB

10

47 - 51

13

58 - 62 dB

4

52 - 56

1

≥ 63 dB

0

≥ 57

0

Totaal > 47 dB

53

Totaal > 41 dB

49

NOOT:
Na het verrichten van de berekeningen is meer, maar niet volledige informatie beschikbaar
gekomen over bestaande windturbines in de buurgemeenten van de gemeente Wieringermeer.
Daarnaast is recentelijk een bouwvergunning verleend voor de opschaling van een bestaande
windturbine aan de Zuiderdijkweg te Medemblik. De bestaande turbine wordt hier vervangen
door een nieuwe Enercon E126 windturbine met een geïnstalleerd vermogen van 7,5 MW en een
ashoogte van 135 meter. Deze windturbines zijn niet meegenomen in de geluidsberekeningen
voor de huidige situatie/ autonome ontwikkeling. De windturbines kunnen plaatselijk wel
bijdragen aan de geluidsbelasting van de woningen nabij de grens van de gemeente
Wieringermeer.

2

Voor de bestaande windturbines zijn in het verleden andere geluidsnormen vastgesteld.

3

De analyse van het aantal woningen is gebaseerd op een adres coördinaten bestand. Dit kan een

(lichte) overschatting geven van het werkelijke aantal woningen, omdat het bestand ook een aantal niet
geluidsgevoelige bestemmingen zoals kantoren of bedrijven omvat.
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Afbeelding 6.6
47, 52 en 57 dB Lden
geluidscontouren bestaande
windturbines

6.5.2

TOELICHTING BEOORDELINGSCRITERIA
Het beoordelings- en toetsingskader voor het geluid van windturbines is op dit moment in
beweging. Recentelijk is door de Minister van het toenmalige VROM de ‘Circulaire
geluidhinder veroorzaakt door windturbines; beoordeling in het kader van de
vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer’ van 2 april 2010 uitgebracht.
Tevens is in concept het ‘Reken- en meetvoorschrift windturbines’ van 2 februari 2010
gepubliceerd. Hiermee wordt een nieuwe reken- en meetmethode en geluidsnorm
geadviseerd. De nieuwe geluidsnorm is een grenswaarde van 47 dB Lden en 41 dB Lnight.
De nieuwe meet- en rekenmethode en geluidsnorm zijn nog niet van toepassing op
windturbines die onder het Activiteitenbesluit vallen. Op 11 november 2010 is echter het
‘Besluit van 14 oktober 2010 tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht (wijziging milieuregels windturbines)’in het
Staatsblad met nummer 749 gepubliceerd. De gewijzigde besluiten zijn op het moment van
onderzoek nog niet in werking getreden, maar zullen naar verwachting eind 2010 van
kracht worden. Voornoemde nieuwe meet- en rekenmethode en geluidsnorm zijn dan van
toepassing zijn op alle windturbines op land. Op grond van het bovenstaande is het geluid
van de windturbines berekend en beoordeeld conform de nieuwe wet- en regelgeving en
grenswaarden.
Het beoordelingscriterium voor geluid is derhalve het aantal woningen waar een
overschrijding plaatsvindt van de grenswaarde van 47 dB Lden of 41 dB Lnight.
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6.5.3

EFFECTBEOORDELING
Tabel 6.9 toont de effecten voor het aspect geluid. In de effectbeoordeling van de
alternatieven zijn de effecten van de uitbreiding van het ECN testpark meegenomen. Onder
de tabel zijn de effecten nader toegelicht.

Tabel 6.9
Effectbeoordeling geluid

Referentiesituatie

Criterium

Model

Model

Boemerang

Polderrand

--

--

Boogspantmodel

Aantal woningen
met een
overschrijding

0

--

van 47 dB Lden
of 41 dB Lnight

Score:++ = zeer positief; + = positief; 0/+ = licht positief; 0 = neutraal; 0/- = licht negatief;
-= negatief; - - = zeer negatief
De geluidsniveaus- en contouren zijn berekend conform het concept ‘Reken- en
meetvoorschrift windturbines ‘ van 2 februari 2010 met het softwarepakket Geomilieu,
versie 1.6, module IL-WT. De beoordelingshoogte is 5 meter boven het maaiveld.
Voor de windturbines is het jaargemiddelde geluidsvermogen bepaald op basis van het
lokale windklimaat en de brongegevens van de betreffende typen windturbines. Voor de
nieuw te plaatsen windturbines is uitgegaan van de waarden zoals vermeld in Tabel 6.10.
Het maximale geluidsvermogen van de Repower 5M en 6M bedraagt respectievelijk 108 en
109 dB(A).
Tabel 6.10
Jaargemiddeld
geluidsvermogen nieuw te
plaatsen windturbines

Type turbine

Jaargemiddeld geluidsvermogen LE [ dB(A)]
dag

avond

nacht

REpower 6M (model

104,4 (N/NO)

104,5 (N/NO)

104,6 (N/NO)

Boemerang/Polder-

104,3 (Z/ZW)

104,4 (Z/ZW)

104,4 (Z/ZW)

REpower 5 M (ECN)

104,1

104,2

104,3

Onbekend,

104,4*

104,5*

104,6*

rand/Boogspantmodel)

testturbines ECN
* Aanname conform gegevens REpower 6M

In Tabel 6.11 is voor de onderzochte alternatieven per geluidsbelastingsklasse het aantal
4

woningen met een geluidsbelasting van meer dan 47 dB Lden weergegeven. In Tabel 6.12 is
het aantal woningen met een geluidsbelasting van meer dan 41 dB Lnight weergegeven.
Voor alternatief 1 (model Boemerang) wordt de grenswaarde van 47 dB Lden of 41 dB
Lnight bij circa 460 woningen overschreden. Bij circa 31 woningen treedt een
geluidsbelasting van meer dan 52 dB Lden op. De Lden waarde is maatgevend voor de
beoordeling. Opvallend is dat een groot aantal woningen in Den Oever binnen de 47 dB
Lden contour valt. Ook vallen diverse adressen in Slootdorp binnen de 47 dB Lden contour.
Een aantal van deze adressen betreft waarschijnlijk niet geluidsgevoelige bestemmingen.
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Voor het overige zijn het verspreid liggende woningen in het landelijke gebied die binnen
de 47 dB Lden contour vallen.
Indien de vijf meest noordelijk gesitueerde windturbines van het model Boemerang niet
worden gerealiseerd – deze vallen ook buiten de gemeente Wieringermeer – neemt het
aantal woningen waar de grenswaarde van 47 dB Lden of 41 dB Lnight wordt overschreden
af van circa 460 tot circa 117 woningen.
Voor alternatief 2 (model Polderrand) wordt de grenswaarde van 47 dB Lden of 41 dB
Lnight bij circa 82 woningen overschreden. Bij circa 23 woningen treedt een geluidsbelasting
van meer dan 52 dB Lden op. Voor het model Polderrand zijn het verspreid liggende
woningen in het landelijke gebied die binnen de 47 dB Lden contour vallen.
Voor alternatief 3 (Boogspantmodel) wordt de grenswaarde van 47 dB Lden of 41 dB Lnight
bij circa 72 woningen overschreden. Bij circa 14 woningen treedt een geluidsbelasting van
meer dan 52 dB Lden op. Voor het Boogspantmodel zijn het verspreid liggende woningen in
het landelijke gebied die binnen de 47 dB Lden contour vallen.
Een aantal woningen met een ogenschijnlijke overschrijding van de grenswaarde betreft
bedrijfswoningen die verbonden zijn aan bepaalde windturbines. Op deze woningen hoeft
het geluid van de eigen windturbines formeel niet te worden getoetst, mits de woningen een
zodanige betrokkenheid bij de inrichting (windturbines) hebben dat zij tot de inrichting
kunnen worden gerekend.
De Lden contouren voor alternatief 1 (model Boemerang) zijn weergegeven in Afbeelding
6.7. De Lden contouren voor alternatief 2 (model Polderrand) en alternatief 3
(Boogspantmodel) zijn weergegeven in respectievelijk Afbeelding 6.8 en Afbeelding 6.9. In
bijlage 10 zijn de contouren in een groter formaat en op schaal weergegeven. In de
afbeelding zijn de 47, 52 en 57 dB Lden contourwaarden weergegeven. De buitenste
contouren betreffen de 47 dB Lden contouren. De Lden contouren zijn maatgevend voor de
beoordeling van de geluidsbelasting van de windturbines. In voornoemde afbeeldingen zijn
met gele punten de adrespunten weergegeven. Dit betreffen grotendeels woningen, maar
een deel van de adrespunten zal ook niet geluidsgevoelige bestemmingen zoals kantoren of
bedrijven betreffen.
Samenvattend scoren voor het aspect geluid de modellen Polderrand en Boogspant
vergelijkbaar en aanzienlijk beter dan het complete model Boemerang en iets beter dan het
model Boemerang als de vijf meest noordelijk gesitueerde windturbines buiten
beschouwing worden gelaten. In alle gevallen is echter sprake van een aanzienlijk aantal
woningen waar de grenswaarde van 47 dB Lden wordt overschreden. Dit betekent dat
mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn.
Langs de grens van de gemeente Wieringermeer bevinden zich in de buurgemeentes een
aantal bestaande windturbines. Deze worden in principe gehandhaafd. Uit de berekeningen
voor de bestaande windturbines in de gemeente Wieringermeer (zie Afbeelding 6.6), blijkt
dat het invloedsgebied van de bestaande windturbines relatief beperkt is ten opzichte van
de nieuwe geplande 6 MW turbines.
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Door het beperkte invloedsgebied en de relatief grote afstand tussen de bestaande en
nieuwe windturbines is het cumulatieve effect van de bestaande windturbines in de
buurgemeentes met de nieuwe windturbines in de gemeente gering. Bij eventuele
opschaling van de bestaande windturbines in de buurgemeentes kan het cumulatieve effect
wel een belangrijkere rol gaan spelen.
Door de geplande opschaling van de bestaande windturbine aan de Zuiderdijkweg te
Medemblik zou de cumulatieve geluidsbelasting van enkele woningen tussen deze turbine
en de turbines aan de Wagendorp mogelijk net tot boven de grenswaarde kunnen
toenemen.
Lden

Tabel 6.11

Aantal woningen

4

Aantal woningen per

Referentiesituatie

geluidsbelastingsklasse met

Alternatief 1:

Alternatief 2:

Model

Model

Boemerang

Polderrand

Alternatief 3:
Boogspantmodel

een geluidsbelasting van meer

48 - 52 dB

39

429 (105)*

59

58

dan 47 dB Lden voor de

53 - 57 dB

10

28 (9)*

21

12

onderzochte alternatieven

58 - 62 dB

4

3 (3)*

2

2

≥ 63 dB

0

0 (0)*

0

0

Totaal > 47 dB

53

460 (117)*

82

72

* Tussen haakjes zijn de aantallen woningen weergegeven voor het Boemerangmodel
exclusief de vijf meest noordelijke windturbines nabij Den Oever.
Lnight

Tabel 6.12

Aantal woningen
Alternatief 1:

4

Aantal woningen per

Referentiesituatie

geluidsbelastingsklasse met

Model
Boemerang

Alternatief 2:

Alternatief 3:

Model Polderrand

Boogspantmodel

een geluidsbelasting van meer

42 – 46

35

361 (80)*

46

53

dan 41 dB Lnight voor de

47 – 51

13

26 (8)*

19

10

onderzochte alternatieven

52 – 56

1

3 (3)*

1

2

≥ 57

0

0 (0)*

0

0

Totaal > 41 dB

49

390 (91)*

66

65

* Tussen haakjes zijn de aantallen woningen weergegeven voor het Boemerangmodel
exclusief de vijf meest noordelijke windturbines nabij Den Oever.

4

De analyse van het aantal woningen is gebaseerd op een adres coördinaten bestand. Dit kan een

(lichte) overschatting geven van het werkelijke aantal woningen, omdat het bestand ook een aantal niet
geluidsgevoelige bestemmingen zoals kantoren of bedrijven omvat.
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Afbeelding 6.7
47, 52 en 57 dB Lden
geluidscontouren alternatief 1
(model Boemerang)

Afbeelding 6.8
47, 52 en 57 dB Lden
geluidscontouren alternatief 2
(model Polderrand)
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Afbeelding 6.9
47, 52 en 57 dB Lden
geluidscontouren alternatief 3
(Boogspantmodel)

6.5.4

MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN
De grenswaarde van 47 dB Lden wordt voor het model Boemerang bij circa 117 woningen –
uitgaande van het model zonder de vijf meest noordelijk gesitueerde turbines -, voor het
model Polderrand bij circa 82 woningen en voor het Boogspantmodel bij circa 72 woningen
overschreden. Een deel van deze overschrijding – beoordeeld volgens de nieuwe wet- en
regelgeving- treedt op bij woningen nabij de bestaande windturbines die worden
5

gehandhaafd c.q. opgeschaald . Een aantal van deze woningen betreft bedrijfswoningen die
verbonden zijn aan bepaalde windturbines. Op deze woningen hoeft het geluid van de
eigen windturbines formeel niet te worden getoetst, mits de woningen een zodanige
betrokkenheid bij de inrichting (windturbines) hebben dat zij tot de inrichting kunnen
worden gerekend.
De windturbines volgens de modellen Boemerang, Polderrand en Boogspant kunnen
zonder mitigerende maatregelen niet worden gerealiseerd. In alle gevallen is namelijk
sprake van een aanzienlijk aantal woningen waar de grenswaarde van 47 dB Lden wordt
overschreden. Voor het model Boemerang zullen de mitigerende maatregelen ingrijpender
zijn dan voor de modellen Polderrand en Boogspant.
Voor het model Boemerang lijkt een aanpassing van de locaties van de windturbines ter
hoogte van Den Oever onontkoombaar, tenzij vergaande beperkingen voor de windturbines
worden geaccepteerd.

5

Voor de bestaande windturbines zijn in het verleden andere geluidsnormen vastgesteld.
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Naast een aanpassing van de lay-out van het windpark, moet bij mitigerende maatregelen
vooral gedacht worden aan een beperking van de geluidsemissie van de windturbines door
het instellen van een lagere 'noise mode’, het stil zetten van een windturbine in bijvoorbeeld
(een deel van) de nachtperiode of het inzetten van een ander type windturbine met een lager
jaargemiddeld geluidsvermogen. Al deze maatregelen hebben gevolgen voor de
energieopbrengst. Voor de meest zuidelijke boemerangopstelling, het zuidelijke deel van de
meest noordelijke Boemerangopstelling en het ECN testpark zijn de minste beperkingen
nodig.
Ook voor de modellen Polderrand en Boogspant zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk.
Hierbij moet vooral gedacht worden aan het optimaliseren van de ligging van de
windturbines, een beperking van de geluidsemissie van de windturbines door het instellen
van een lagere 'noise mode’, het stil zetten van een windturbine in bijvoorbeeld (een deel
van) de nachtperiode, het inzetten van een ander type windturbine met een lager
jaargemiddeld geluidsvermogen en/of het schrappen van bepaalde locaties voor de
windturbines. Deze maatregelen zouden in de praktijk tot een 1 dB lager bronvermogen
kunnen leiden. Tabel 6.13 laat voor het Boogspantmodel de uitkomsten zien van een
berekening waarbij het bronvermogen 1 dB lager is. Hierbij zou het aantal woningen met
een geluidsbelasting van meer dan 47 dB afnemen tot 44 stuks. Dit betekent een reductie van
circa 40 % van het aantal woningen. Het aantal woningen met een geluidsbelasting van
meer dan 47 dB is dan lager dan in de referentiesituatie.
Tabel 6.13

Lden
Alternatief 3:

Aantal woningen per
geluidsbelasting
Boogspantmodel met 1 dB(A)

Boogspantmodel
48 - 52 dB

32

53 - 57 dB

11

lager bronvermogen voor alle

58 - 62 dB

1

nieuwe windturbines

≥ 63 dB

0

Totaal > 47 dB

44

6.5.5

LEEMTEN IN KENNIS
Op dit moment zijn de precieze locaties van de nieuwe windturbines nog niet vastgesteld.
Daarnaast is uitgegaan van de inzet van bepaalde typen windturbines, maar dit zou nog
kunnen wijzigen. Ook is het geluidsspectrum van de in te zetten typen windturbines niet
exact bekend. Omdat de onderzoeksresultaten mede kaderstellend zijn voor de nadere
uitwerking van het windpark is deze leemte in kennis in principe geen probleem voor de
besluitvorming. Van de in het onderzoek betrokken adressen is thans niet duidelijk welke
adressen geen geluidsgevoelige bestemmingen zijn danwel woningen betreffen die kunnen
worden aangemerkt als bedrijfswoningen behorende tot bepaalde inrichtingen met
windturbines. Dit dient in een vervolgonderzoek nader te worden vastgesteld.

6.6

STILTEGEBIEDEN
De effectbeoordeling van het geluid vanwege de windturbines in de stiltegebieden heeft
veel overeenkomsten met de effectbeoordeling van het geluid vanwege de windturbines bij
de woningen. Voor een verduidelijking van gehanteerde uitgangspunten en methoden in dit
hoofdstuk wordt daarom verwezen naar het paragraaf 6.4 betreffen de geluidsbelasting op
woningen.
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6.6.1

HUIDIGE SITUATIE EN AUTONOME ONTWIKKELING
In en nabij de gemeente Wieringermeer bevindt zich een aantal stiltegebieden, te weten:


Waddenzeegebied.



Wieringen-Noord.



Wieringen-Zuid.



Robbenoordbosch.



Polder Waard-Nieuwland.



Amstelmeer.



De Weere .

In Afbeelding 6.10 is de ligging van de stiltegebieden weergegeven.
Afbeelding 6.10
Stiltegebieden in en nabij de
gemeente Wieringermeer

Het beleid ten aanzien van deze stiltegebieden is vastgelegd in de Provinciale
milieuverordening Noord-Holland, Tranche 6A. Deze verordening is recentelijk, op
27 september 2010, bij besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland gewijzigd.
Voor voornoemde stiltegebieden gelden de volgende milieukwaliteitseisen:
 Als richtwaarde geldt het optredende L95-niveau gemeten volgens het ICG-rapport ILHR-15-01 verminderd met 5 dB(A).
 Als grenswaarde geldt het optredende L95-niveau.
 De grenswaarde bedraagt maximaal 45, 40 en 35 dB(A) in respectievelijk de dag-, avonden nachtperiode.
Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van deze richtwaarde indien het belang
van de heersende natuurlijke rust in dat gebied zich daartegen niet verzet. Gedeputeerde
Staten weigeren ontheffing indien het belang van de heersende natuurlijke rust in dat
gebied zich daartegen verzet.
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De gemeente Wieringermeer bestaat voor een groot deel uit landelijk gebied. Hier heerst een
relatief laag achtergrondniveau. De richtwaarde voor het achtergrondniveau in een
landelijke omgeving is 40 dB(A) in de dagperiode, 35 dB(A) in de avondperiode en 30 dB(A)
in de nachtperiode. Langs de snelweg A7 en in mindere mate langs de provinciale wegen
N99 en N240 zal vanwege het wegverkeerslawaai het achtergrondniveau hoger zijn.
Daarnaast is in de gemeente Wieringermeer in de huidige situatie al sprake van geluid van
windturbines. Verspreid over de gemeente zijn momenteel 90 windturbines aanwezig.
Daarnaast zijn ook de turbines uit de naastgelegen gemeente Anna Paulowna meeberekend.
In totaal zijn voor de berekeningen 99 turbines meegenomen.
De LAeq-24 uur contouren vanwege de bestaande windturbines zijn weergegeven in de
afbeeldingen in bijlage 12. In de afbeeldingen zijn de contourvlakken LAeq-24 uur vanaf 25
tot en met 50 dB(A) weergegeven in stappen van 5 dB(A). De buitenste contourvlakken
betreffen de 25 tot 30 dB(A) LAeq-24uur contourvlakken. De LAeq-24 uur contourvlakken
zijn maatgevend voor de beoordeling van het geluidsbelaste oppervlak in de stiltegebieden
door de windturbines. De stiltegebieden zijn door middel van rood omkaderde licht gele
vlakken in de afbeeldingen weergegeven.
In de stiltegebieden Waddenzeegebied, Wieringen-Noord en Wieringen-Zuid is geen
geluidsbelast oppervlak van 25 dB(A) of meer. Bij de stiltegebieden Polder WaardNieuwland en De Weere ligt het geluidsbelaste oppervlak tussen de 25 en 30 dB(A). Het
geluidsbelaste oppervlak beslaat maximaal een kwart van het stiltegebied. Voor het
stiltegebied Robbenoordbosch is het geluidsbelaste oppervlak groter en beslaat circa meer
dan de helft van het stiltegebied. Dit wordt onder andere veroorzaakt door twee
windturbines in het stiltegebied. Het geluidsbelaste oppervlak ligt tussen de 25 en 50 dB(A).
Echter wordt bij hogere geluidsbelastingklasse het oppervlak aanzienlijk kleiner.

Toelichting beoordelingscriteria
Het huidige achtergrondgeluid, het L95-niveau, in de stiltegebieden is niet bekend. De
‘Handreiking industrielawaai en vergunningverlening’ geeft voor een landelijke omgeving
een richtwaarde van 40, 35 en 30 dB(A) in respectievelijk in de dag-, avond- en
nachtperiode. Deze richtwaarde komt in het algemeen redelijk overeen met het
achtergrondgeluid L95 in een landelijke omgeving. Op basis hiervan wordt voor de
stiltegebieden vooralsnog uitgegaan van:
 Een richtwaarde van 35, 30 en 25 dB(A) [L95 – 5 dB(A)] in respectievelijk in de dag-,
avond- en nachtperiode.
 Een grenswaarde van 40, 35 en 30 dB(A) [L95] in respectievelijk de dag-, avond- en
nachtperiode.
Voor de effectbeoordeling is uitgegaan van de LAeq-24 uur contouren op een
beoordelingshoogte van 1,5 meter boven maaiveld. De LAeq-24 uur waarde wijkt
nauwelijks af van de LAeq-nacht waarde. De geluidscontouren zijn gepresenteerd in
stappen van 5 dB(A) met als buitenste contour de 25 dB(A) contour, overeenkomend met
voornoemde (globale) richtwaarde van 25 dB(A) in de nachtperiode.
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6.6.2

EFFECTBEOORDELING
Tabel 6.14 toont de effecten voor het aspect geluid in de stiltegebieden. In de
effectbeoordeling van alle alternatieven zijn de effecten van de uitbreiding van het ECN
testpark meegenomen. Onder de tabel zijn de effecten nader toegelicht.

Tabel 6.14
Effectbeoordeling geluid

Criterium

Referentiesituatie

Model

Model

Boemerang

Polderrand

Boogspantmodel

0

--

-

--

0

--

--

-

Geluidsbelast
oppervlak 25-30
dB(A)
Geluidsbelast
oppervlak >30
dB(A)

Score:++ = zeer positief; + = positief; 0/+ = licht positief; 0 = neutraal; 0/- = licht negatief;
-= negatief; - - = zeer negatief
De LAeq-24 uur contouren voor de onderzochte modellen zijn weergegeven in de
afbeeldingen in bijlage 12. In de afbeeldingen zijn de contourvlakken LAeq-24 uur vanaf 25
tot en met 50 dB(A) weergegeven in stappen van 5 dB(A). De buitenste contourvlakken
betreffen de 25 tot 30 dB(A) LAeq-24uur contourvlakken. De LAeq-24 uur contourvlakken
zijn maatgevend voor de beoordeling van het geluidsbelaste oppervlak in de stiltegebieden
door de windturbines. De stiltegebieden zijn door middel van rood omkaderde licht gele
vlakken in de afbeeldingen weergegeven.
Voor alle alternatieven is het geluidsbelaste oppervlak van de stiltegebieden groter dan in
de huidige situatie.
Voor alternatief 1 (model Boemerang) is er ook een geluidsbelast oppervlak met een
geluidsbelasting groter dan 25 dB(A) in de stiltegebieden Waddenzeegebied, WieringenNoord en Wieringen-Zuid, allen tot maximaal 40 dB(A). In de andere stiltegebieden is het
geluidsbelast oppervlak ook groter geworden. Zo is het hele oppervlak van de Polder
Waard-Nieuwland en Robbenoordbosch geluidsbelast met een belasting groter dan
25 dB(A). Bij Robbenoordbosch komt dit doordat de lijn met windmolens dwars door het
stiltegebied loopt. Relatief het kleinste verschil zit in het stiltegebied De Weere. Hier is maar
een lichte toename van het geluidsbelaste oppervlak.
Voor alternatief 2 (model Polderrand) is er ten opzichte van de huidige situatie ook
geluidsbelast oppervlak in het Waddenzeegebied en Wieringen-Zuid tot maximaal 30
dB(A). Deze oppervlakken zijn relatief klein. De grootste verschillen (toenames) zijn in de
stiltegebieden Amstelmeer en Robbenoordbosch. Het stiltegebied Robbenoordbosch is zelfs
geheel geluidsbelast door de windturbines die aan de oostelijke zijde zijn geprojecteerd. In
het stiltegebied De Weere is ook een toename te zien van het geluidsbelaste oppervlak
omdat de lijn met windturbines meer naar het zuiden dicht de gemeentegrens is
geprojecteerd dan de lijn waarin ze in de huidige situatie zijn geplaatst en daarnaast de
contouren verder reiken. Door de noordelijkste drie windturbines in de buurt van het
stiltegebied Amstelmeer niet te plaatsen kan het geluidsbelaste oppervlak van het
Amstelmeer aanzienlijk verkleind worden.
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Bij alternatief 3 (Boogspantmodel) is, net als bij alternatief 1, in elk stiltegebied een
geluidsbelast oppervlak van meer dan 25 dB(A). Het geluidsbelast oppervlak is echter wel
kleiner dan in alternatief 1 en daarbij ook van lagere geluidsbelastingklassen. Ook in dit
alternatief zijn de stiltegebieden Robbenoordbosch en Amstelmeer geheel geluidsbelast. Ten
opzichte van de andere twee alternatieven loopt in het noordoosten van het windpark de
lijn met de windturbines niet door een stiltegebied wat met name scheelt in de hoogste
geluidsbelastingklassen.
Samenvattend scoren voor het aspect geluid de modellen Polderrand en Boogspant
vergelijkbaar en beter dan het model Boemerang. Dit komt omdat in het model Boemerang
veel windturbines in de omgeving van stiltegebieden zijn geprojecteerd en zelfs in
stiltegebieden zijn geprojecteerd. Het model Polderrand is met name beter in de laagste
geluidsbelastingklasse van 25 tot 30 dB(A). Dit komt omdat er nog wel een aantal
windturbines geprojecteerd zijn in het stiltegebied Robbenoordbosch.
Langs de grens van de gemeente Wieringermeer bevinden zich in de buurgemeentes een
aantal bestaande windturbines. Deze worden in principe gehandhaafd. Gezien de locaties is
het cumulatieve effect van de bestaande windturbines in de buurgemeentes met de nieuwe
windturbines op de geluidsbelasting in de stiltegebieden gering. Bij eventuele opschaling
van de bestaande windturbines in de buurgemeentes kan het cumulatieve effect wel een
belangrijkere rol gaan spelen. Gezien de locatie zal de geplande opschaling van de
bestaande windturbine aan de Zuiderdijkweg te Medemblik geen gevolgen hebben voor de
cumulatieve geluidsbelasting in de stiltegebieden.

6.6.3

MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN
Naast een aanpassing van de lay-out van het windpark, moet bij mitigerende maatregelen
vooral gedacht worden aan een beperking van de geluidsemissie van de windturbines door
het instellen van een lagere 'noise mode’, het stil zetten van een windturbine in bijvoorbeeld
(een deel van) de nachtperiode of het inzetten van een ander type windturbine met een lager
jaargemiddeld geluidsvermogen. De mitigerende maatregelen zullen in een later stadium
op basis van meer detailinformatie nader moeten worden uitgewerkt.

6.6.4

LEEMTEN IN KENNIS
Op dit moment zijn de precieze locaties van de nieuwe windturbines nog niet vastgesteld.
Daarnaast is uitgegaan van de inzet van bepaalde typen windturbines, maar dit zou nog
kunnen wijzigen. Ook is het geluidsspectrum van de in te zetten typen windturbines niet
exact bekend. Omdat de onderzoeksresultaten mede kaderstellend zijn voor de nadere
uitwerking van het windpark is deze leemte in kennis in principe geen probleem voor de
besluitvorming.

6.7

SLAGSCHADUW

6.7.1

HUIDIGE SITUATIE EN AUTONOME ONTWIKKELING
In de gemeente Wieringermeer zijn verspreid over de gemeente momenteel 90 windturbines
aanwezig. Dit betreffen verschillende typen windturbines met verschillende ashoogtes en
rotordiameters. Deze windturbines veroorzaken in de huidige situatie slagschaduw.
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De slagschaduwcontouren van de bestaande windturbines zijn berekend met het
softwarepakket WindPRO versie 2.7 in combinatie met het softwarepakket WAsP versie 10.
Bij de bepaling van de slagschaduwduur is rekening gehouden met de windstatistieken en
zonneschijnduurstatistieken. Bij de berekeningen is geen rekening gehouden met eventueel
aanwezige stilstandvoorzieningen bij bestaande windturbines om de slagschaduwduur te
beperken.
In Tabel 6.15 is per schaduwduurklasse het aantal woningen3 met een slagschaduwduur van
meer dan 6 uur per jaar weergegeven. Hieruit blijkt dat de grenswaarde van 6 uur per jaar
bij circa 41 woningen wordt overschreden. Een aantal woningen met een ogenschijnlijke
overschrijding van de grenswaarde betreft bedrijfswoningen die verbonden zijn aan
bepaalde windturbines. Op deze woningen hoeft de slagschaduwduur van de eigen
windturbines formeel niet te worden getoetst.
De slagschaduwcontouren vanwege de bestaande windturbines zijn weergegeven in
Afbeelding 6.11. In bijlage 11 zijn de contouren in een groter formaat weergegeven.
Slagschaduwduur in uren per jaar

Aantal woningen

6 – 12

19

12 – 25

11

25 – 50

6

50 – 100

4

dan 6 uur per dag, huidige

>100

1

situatie/autonome

Totaal ≥ 6

41

Tabel 6.15
Aantal woningen6 per
schaduwduurklasse met een
slagschaduwduur van meer

ontwikkeling
Afbeelding 6.11
Slagschaduwcontouren
bestaande windturbines;
slagschaduwduur in uren per
jaar

6

De analyse van het aantal woningen is gebaseerd op een adres coördinaten bestand. Dit kan een

(lichte) overschatting geven van het werkelijke aantal woningen, omdat het bestand ook een aantal niet
geluidsgevoelige bestemmingen zoals kantoren of bedrijven omvat.
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6.7.2

TOELICHTING BEOORDELINGSCRITERIA
Als de zon schijnt werpen windturbines een schaduw op de omgeving. Slagschaduw betreft
de schaduwflikkeringen die optreden vanwege de schaduw van de passerende rotobladen
van een windturbine. Slagschaduw kan optreden als vanaf de ontvanger gezien de
rotorbladen van een windturbine de zonnestralen onderbreken. Slagschaduw kan hinder
veroorzaken afhankelijk van hoe lang en hoe vaak dit effect optreedt, de frequentie van de
flikkeringen en het contrast. Windturbines zullen geen slagschaduw veroorzaken als de
lucht volledig bewolkt is, het (vrijwel) windstil is of als rotorbladen parallel staan met de lijn
tussen de ontvanger en de zon.
Voor het voorkomen of beperken van slagschaduw is in artikel 3.14 van het ‘Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer’, het zogenaamde Activiteitenbesluit,
opgenomen dat bij het in werking hebben van een windturbine de bij ministeriële regeling
te stellen maatregelen worden toegepast. Deze maatregelen zijn beschreven in de ‘Regeling
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer’ van 9 november 2007. In artikel 3.12 van
deze regeling is vastgelegd dat ten behoeve van het voorkomen of beperken van
slagschaduw en lichtschittering de windturbine is voorzien van een automatische
stilstandvoorziening die de windturbine afschakelt indien slagschaduw optreedt ter plaatse
van gevoelige objecten, voorzover de afstand tussen de windturbine en de geluidgevoelige
objecten minder dan 12 maal de rotordiameter bedraagt en gemiddeld meer dan 17 dagen
per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw kan optreden en, voorzover
zich in de door de slagschaduw getroffen uitwendige scheidingsconstructie van
geluidsgevoelige gebouwen of woonwagens ramen bevinden. De afstand geldt van een
punt op ashoogte van de windturbine tot de gevel van het geluidsgevoelige object.
Op basis van de Duitse richtlijn ‘Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen
Immissionen von Windenergieanlagen (WEA-Shattenwurf-Hinweise)’ is bij de bepaling van
de grenzen voor de slagschaduwberekeningen uitgegaan van de volgende twee
uitgangspunten:
 De stand van de zon boven de horizon moet minimaal 3 graden bedragen. Bij een lagere
stand van de zon, bij zonsopkomst en –ondergang, wordt de slagschaduw door het vrij
diffuse en minder sterke licht en de vaak aanwezige begroeiing en bebouwing gewoonlijk
als niet hinderlijk beoordeeld.
 Het rotorblad van de windturbine moet minimaal 20% van het zonvlak bedekken. Als
minder dan 20% van de zon wordt bedekt wordt de slagschaduw als niet hinderlijk
beoordeeld. Met dit uitgangspunt wordt op relatief grote afstand van de windturbines de
slagschaduwduur conform de ‘Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer’
iets overschat. Op grond van deze regeling hoeft de slagschaduw namelijk niet te worden
beoordeeld als de afstand van de windturbine tot het gevoelige object meer dan 12 maal
de rotordiameter bedraagt. Deze afstand is in de praktijk kleiner dan de afstand waarbij
20% van het zonvlak door het rotorblad bedekt wordt.
De ‘Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer’ bevat geen expliciete norm
voor de slagschaduwduur. Er is opgenomen dat de windturbine moet zijn voorzien van een
automatische stilstandvoorziening als er gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende
meer dan 20 minuten per dag slagschaduw kan optreden.
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Voor de beoordeling van de slagschaduw voor het MER Windplan Wieringermeer wordt
uitgegaan van een grenswaarde van 6 uur7 slagschaduw per jaar. Dit is een strengere
beoordeling dan volgens voornoemde regeling, omdat volgens deze regeling slagschaduw
van minder dan 20 minuten per dag of van maximaal 17 dagen met meer dan 20 minuten
per dag aanvaardbaar wordt geacht.
Het beoordelingscriterium voor slagschaduw is derhalve het aantal woningen waar een
overschrijding plaatsvindt van de grenswaarde van 6 uur slagschaduw per jaar.

6.7.3

EFFECTBEOORDELING
Tabel 6.10 toont de effecten voor het aspect slagschaduw. In de effectbeoordeling van de
alternatieven zijn de effecten van de uitbreiding van het ECN testpark meegenomen. Onder
de tabel zijn de effecten nader toegelicht.

Tabel 6.16
Effectbeoordeling slagschaduw

Criterium

Referentiesituatie

Model

Model

Boemerang

Polderrand

--

--

Boogspantmodel

Aantal woningen
met een
slagschaduwduur

0

--

van meer dan 6
uur per jaar

Score:++ = zeer positief; + = positief; 0/+ = licht positief; 0 = neutraal; 0/- = licht negatief;
-= negatief; - - = zeer negatief
De slagschaduwcontouren van de windturbines zijn berekend met het softwarepakket
WindPRO versie 2.7 in combinatie met het softwarepakket WAsP versie 10. Bij de bepaling
van de slagschaduwduur is rekening gehouden met de windstatistieken en
zonneschijnduurstatistieken.
De nieuw te plaatsen windturbines zijn van het type REpower 5M, Repower 6M en
testturbines van ECN. Laatstgenoemde turbines hebben een verwachte range van 100 tot 135
meter ashoogte, een rotordiameter van 100 tot 150 meter en 2 tot 3 rotorbladen. De
afmetingen van de REpower 6M turbine zijn gelijk aan die van de REpower 5M turbine.
Voor de ECN testturbines zijn voor de berekeningen dezelfde afmetingen aangehouden als
voor de REpower 5M turbine.
In Tabel 6.17 is voor de onderzochte alternatieven per schaduwduurklasse het aantal
3

woningen met een slagschaduwduur van meer dan 6 uur per jaar weergegeven.
Voor alternatief 1 (model Boemerang) wordt de grenswaarde van 6 uur per jaar bij ruim
1900 woningen overschreden. Indien de vijf meest noordelijke gesitueerde turbines buiten
beschouwing worden gelaten wordt de grenswaarde bij ruim 900 woningen overschreden.
Bij circa 37 woningen kan dan meer dan 25 uur slagschaduw per jaar optreden. Voor
alternatief 2 (model Polderrand) wordt de grenswaarde van 6 uur per jaar bij circa 221
woningen overschreden. Bij circa 44 woningen kan meer dan 25 uur slagschaduw per jaar
optreden.

7

17 dagen maal 20 minuten is 5 uur en 40 minuten, afgerond 6 uur.
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Voor alternatief 3 (Boogspantmodel) wordt de grenswaarde van 6 uur per jaar bij circa 350
woningen overschreden. Bij circa 48 woningen kan meer dan 21 uur slagschaduw per jaar
optreden.
Een aantal woningen met een ogenschijnlijke overschrijding van de grenswaarde betreft
bedrijfswoningen die verbonden zijn aan bepaalde windturbines. Op deze woningen hoeft
de slagschaduwduur van de eigen windturbines formeel niet te worden getoetst, mits de
woningen een zodanige betrokkenheid bij de inrichting (windturbines) hebben dat zij tot de
inrichting kunnen worden gerekend.
De slagschaduwcontouren voor alternatief 1 (model Boemerang) zijn weergegeven in
Afbeelding 6.12. De slagschaduwcontouren voor alternatief 2 (model Polderrand) en
alternatief 3 (Boogspantmodel) zijn respectievelijk weergegeven in Afbeelding 6.13 en
Afbeelding 6.14Afbeelding 6.14. In bijlage 11 zijn de contouren in een groter formaat
weergegeven. In voornoemde afbeeldingen zijn met blauwe punten de adrespunten
weergegeven. Dit betreffen grotendeels woningen, maar een deel van de adrespunten zal
ook bestemmingen zoals kantoren of bedrijven betreffen.
Samenvattend scoort voor het aspect slagschaduw het model Polderrand beter dan het
Boogspantmodel en aanzienlijk beter dan het model Boemerang. In alle gevallen is echter
sprake van een aanzienlijk aantal woningen waar de grenswaarde van 6 uur per jaar wordt
overschreden. Dit betekent dat mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn.

Tabel 6.17
8

Aantal woningen per

Slagschaduwduur

Aantal woningen

in uren per jaar

Huidige situatie/

Alternatief 1:

Alternatief 2:

autonome

Model

Model

ontwikkeling

Boemerang

Polderrand

schaduwduurklasse met een

Alternatief 3:
Boogspantmodel

slagschaduwduur van meer

6 – 12

19

586 (353)*

123

dan 6 uur per dag

12 – 25

11

956 (523)*

54

136

voor de onderzochte

25-50

6

331 (26)*

33

21

alternatieven

50 – 100

4

51 (10)*

9

10

>100

1

4 (1)*

2

0

Totaal ≥ 6

41

1928 (913)*

221

350

183

Tussen haakjes zijn de aantallen woningen weergegeven voor het Boemerangmodel
exclusief de 5 meest noordelijke windturbines nabij Den Oever.

8

De analyse van het aantal woningen is gebaseerd op een adres coördinaten bestand. Dit kan een

(lichte) overschatting geven van het werkelijke aantal woningen, omdat het bestand ook een aantal niet
geluidsgevoelige bestemmingen zoals kantoren of bedrijven omvat.
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Afbeelding 6.12
Slagschaduwcontouren
alternatief 1 (model
Boemerang); slagschaduwduur
in uren per jaar

Afbeelding 6.13
Slagschaduwcontouren
alternatief 2 (model
Polderrand); slagschaduwduur
in uren per jaar
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Afbeelding 6.14
Slagschaduwcontouren
alternatief 3
(Boogspantmodel);
slagschaduwduur in uren per
jaar

6.7.4

MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN
De grenswaarde van 6 uur slagschaduw per jaar wordt voor het model Boemerang bij circa
913 woningen overschreden als de vijf meest noordelijk gesitueerde windturbines buiten
beschouwing worden gelaten. Voor het model Polderrand en het Boogspantmodel wordt
voornoemde grenswaarde respectievelijk bij circa 221 woningen en circa 350 woningen
overschreden. Een deel van deze overschrijding treedt op bij woningen nabij de bestaande
windturbines die worden gehandhaafd. Het is niet duidelijk of deze overschrijding ook in
werkelijkheid optreedt. De windturbines kunnen namelijk zijn voorzien van een
stilstandsvoorziening waarmee de slagschaduw wordt beperkt of voorkomen. Daarnaast
betreft een aantal van deze woningen bedrijfswoningen die verbonden zijn aan bepaalde
windturbines. Op deze woningen hoeft de slagschaduw van de eigen windturbines formeel
niet te worden getoetst, mits de woningen een zodanige betrokkenheid bij de inrichting
(windturbines) hebben dat zij tot de inrichting kunnen worden gerekend.
De windturbines volgens de modellen Boemerang, Polderrand en Boogspant kunnen
zonder mitigerende maatregelen niet worden gerealiseerd. In alle gevallen is namelijk
sprake van een groot aantal woningen waar de grenswaarde van 6 uur slagschaduw per jaar
wordt overschreden. Voor het model Boemerang zullen de mitigerende maatregelen
ingrijpender zijn dan voor de modellen Polderrand en Boogspant
De mitigerende maatregelen die voor geluid nodig zijn kunnen ook een positief effect
hebben voor slagschaduw. Dit betreft dan de maatregelen in de zin van het aanpassen van
de locaties van de windturbines en/of het inzetten van een ander type windturbine.
Windturbines met een lagere ashoogte en/of een kleinere rotordiameter zullen minder
slagschaduweffecten hebben.
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Uitgaande van een bepaalde locatie en een bepaald type windturbine met een bepaalde
ashoogte, zijn mitigerende maatregelen mogelijk in de vorm van een automatische
stilstandregeling die de rotorbladen stilzet in de perioden dat er slagschaduw zou kunnen
optreden. Hiermee kan slagschaduw worden voorkomen of voldoende worden beperkt. Een
stilstandvoorziening heeft wel gevolgen voor de energieopbrengst. Deze gevolgen zijn
echter aanzienlijk kleiner dan de gevolgen van de mitigerende maatregelen voor geluid. Stel
dat voor het voorkomen van slagschaduw alle windturbines 100 uur per jaar zouden
moeten worden stilgezet, dan levert dit een verlies op van circa 1% van de jaarproductie.
Met een zonneschijnsensor kan de stilstandsduur en dus ook het productieverlies worden
beperkt. Bij volledig bewolkt weer kan namelijk geen slagschaduw optreden.
De mitigerende maatregelen zullen in een later stadium op basis van meer detailinformatie
nader moeten worden uitgewerkt.

6.7.5

LEEMTEN IN KENNIS
Op dit moment zijn de precieze locaties van de nieuwe windturbines nog niet vastgesteld.
Daarnaast is uitgegaan van de inzet van bepaalde typen windturbines, maar dit zou nog
kunnen wijzigen. Omdat de onderzoeksresultaten mede kaderstellend zijn voor de nadere
uitwerking van het windpark en overschrijdingen oplosbaar zijn met automatische
stilstandvoorzieningen is deze leemte in kennis in principe geen probleem voor de
besluitvorming. Van de in het onderzoek betrokken adressen is thans niet duidelijk welke
adressen geen gevoelige bestemmingen zijn dan wel woningen betreffen die kunnen
worden aangemerkt als bedrijfswoningen behorende tot bepaalde inrichtingen met
windturbines. Dit dient in een vervolgonderzoek nader te worden vastgesteld.

6.8

LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE
Relatie tot andere documenten
De beschrijving van de landschappelijke en cultuurhistorische situatie en effecten in dit
MER heeft een rechtstreeks verband met, en is niet los te zien van, het ruimtelijk ontwerp en
het koppeldocument zoals die in het kader van het Windplan Wieringermeer opgesteld zijn.
Voor een goed inzicht in de landschappelijke achtergronden van de hier getoetste modellen
wordt dan ook naar deze documenten verwezen.
Inpassing van windenergie
De hoogte van de nieuwste generatie windturbines nadert de 200 m (tiphoogte). Met een
masthoogte van 120m en onderlinge afstanden van een halve kilometer of meer gaat het om
een fenomeen dat in schaal en maat niets meer gemeen heeft met het schaalniveau van de
landschapselementen zoals we die kennen en als zodanig begrijpen. Het heeft daarom geen
zin om windturbineopstellingen in te zetten voor een vorm van ‘landscaping’ in relatie tot
het huidige landschap. Dergelijke opstellingen hebben een grote ruimtelijke impact, ze
nemen ook letterlijk ruimte in maar je kan er geen ruimte mee maken. Daarvoor zijn ze te
groot, te breedlopig, van een totaal andere orde en vanuit de optiek van het landschap
abstract en volstrekt peilloos. Van de nieuwe generatie turbines met een vermogen van 5
MW of meer kan moeilijk worden ingeschat of ze midden in de polder staan, aan het eind of
zelfs in de polder daarachter.

075313103:A

ARCADIS

75

WINDPLAN WIERINGERMEER

Dergelijke turbines op meerdere rijen naast elkaar hebben visueel de neiging om op één lijn
te gaan staan wat vanuit meerdere standpunten een erg onrustig beeld zal opleveren,
ondanks het heldere opstellingspatroon. Iets wat menigeen zal herkennen in al aanwezige
opstellingen in het landschap, maar wat als storend fenomeen bij grotere molens alleen
maar zal toenemen (nog meer zichtbaarheid zelfs op zeer grote afstand). Vandaar dat het
belangrijk is om bij het ontwerp niet eenzijdig vanuit het patroon (kaartbeeld) te redeneren,
maar vooral ook van binnenuit te ontwerpen (vanuit de feitelijke beleving oftewel de
beweging in en door het landschap).
Dat bij het ontwerpen vanuit de feitelijke beleving de structuren in het bestaande landschap
nauwelijks een rol spelen doet daar niets aan af. Van belang is tevens om het fenomeen
grootschalige windenergie een intrinsieke waarde mee te geven, als krachtig nieuw element
met eigen overtuigingskracht, en daarmee zomogelijk een positieve beïnvloeding van het
bestaande cultuurlandschap.
Uitkomsten en uitgangspunten ruimtelijk ontwerp
Een belangrijke basis voor het ruimtelijk ontwerp is dus geweest dat in ontwerpende zin een
uitgebreid onderzoek naar culturele of landschappelijke waarden van het onderliggende
cultuurlandschap geen of nauwelijks betekenis heeft, in toetsende zin mogelijk wel
(verstoring, doorsnijding, vernietiging).
Door de werking van het perspectief treedt een vertekening op van het patroon, die
onvoorspelbaar kan zijn zeker wanneer door de simpele verklaring dat perspectivische
vertekening bij dit soort grote elementen die van zeer grote afstand zichtbaar blijven een
grote mate van onvoorspelbaarheid heeft.
Door deze werking zijn voor het creëren van visuele rust, en daarmee landschappelijke
kwaliteit, de volgende uitgangspunten van groot belang:


Onderlinge afstand, lege middengrond.



Vrije horizon.



Continuïteit in de opstelling.



Ritmiek in de opstelling.

Een direct gevolg van deze uitgangspunten is dat de Hogere schaalniveau´s in het
landschap leidend zijn voor de inpassing.
Effecten van windenergie
Bij de ontwikkeling van de modellen is integraal rekening gehouden met de effecten op
landschap en cultuurhistorie, waarbij als voornaamste mogelijke effecten rekening
gehouden is met:

6.8.1



Effecten op de hoofdstructuur van het landschap.



Effecten op de karakteristiek van gebieden.



Effecten op specifieke structuren in het landschap.



Effecten van paalvoeten op specifieke elementen in het landschap.

HUIDIGE SITUATIE EN AUTONOME ONTWIKKELING
De beschrijving van de referentiesituatie is gedeeltelijk ontleend aan beleidsdocumenten,
gericht op het fenomeen grootschalige windenergie en de mogelijke effecten hiervan. Hierbij
zijn drie schaalniveaus gehanteerd.
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Hoogste schaalniveau
Op dit schaalniveau is de globale ontstaansgeschiedenis, de identiteiten en de indeling in
landschapstypes met hun hoofdkenmerken bezien. Hieruit volgt een landschappelijke
hoofdstructuur waarvan grootschalige ruimtelijke structuren, zoals overgangen tussen
landschapstypes, deel uitmaken.
Onderstaande afbeeldingen illustreren de landschappelijke hoofdstructuur. De
landschapstypen geven hierbij vooral het onderscheid tussen oude en nieuwere
landschappen weer, de landschappelijke regio's maken geven vooral de herkenbaarheid van
de Wieringermeer als ruimtelijke eenheid weer.

Afbeelding 6.15
Landschapstypen zoals
onderscheiden in het
Beleidskader landschap en
cultuurhistorie

Afbeelding 6.16
Landschappelijke regio´s zoals
onderscheiden in het
Beleidskader landschap en
cultuurhistorie

In cultuurhistorische zin illustreren onderstaande afbeeldingen middels de
cultuurhistorische regio's het markante verschil tussen Westfriesland en de jongere polders
ten noorden hiervan. De cultuurhistorische landschappen geven met name de
karakteristieke eenheden Wieringen en de Wieringermeer in contrast met het oudere
'vasteland' van Noord Holland weer.
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Afbeelding 6.17
Cultuurhistorische regio´s

Afbeelding 6.18
Landschapstypen zoals
onderscheiden in de
cultuurhistorische
waardenkaart

Op het hoogste schaalniveau zijn ook een paar markante structuren relevant zoals de
Westfriese Omringdijk en de Wierdijk van Wieringen (zie onderstaande afbeelding)
Van een gelijke orde zijn ook de polderranden van de Wieringermeer.
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Afbeelding 6.19
Cultuurhistorische
aandachtspunten en structuren
op het hoogste schaalniveau
uit de Provinciale structuurvisie

De landschappelijke hoofdstructuur binnen de Wieringermeer
Op het hoogste schaalniveau is de Wieringermeer aldus te typeren als een geheel met een
eigen identiteit, de identiteit van een jonge droogmakerij temidden van oudland, oudere
polders, een voormalig eiland en groot open water. Op dit schaalniveau zijn de grens met
het oudland en de grens land-water bij het IJsselmeer als grootschalige ruimtelijke
structuren aan te merken die het landschappelijke hoofdpatroon bepalen.
Foto 6.1
Open, jonge droogmakerij

Foto 6.2
Door zware beplanting
gemarkeerde grens met het
oudland

Foto 6.3
De overgang naar het
IJsselmeer
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Midden schaalniveau
Op het middelste schaalniveau wordt de landschappelijke karakteristiek van gebieden
getypeerd en kunnen specifieke landschappelijke en cultuurhistorische structuren worden
onderscheiden.
In de provinciale structuurvisie worden de verschillende landschappen en de rijkdom aan
cultuurhistorie als de kracht van Noord-Holland aangemerkt.
Als belangrijk uitgangspunt wordt het zogenaamde Landschaps-DNA, van de
verschillende landschappen gezien.
Nieuwe plannen dienen de ontwikkelingsgeschiedenis, de ordeningsprincipes en
bebouwingskarakteristiek van het landschap en de inpassing in de wijdere omgeving als
uitgangspunt te hanteren.
Afbeelding 6.20
Overzichtkaart Provinciale
Structuurvisie

De Provincie Noord-Holland onderscheidt in de omgeving van de Wieringermeer de
volgende landschapstypen:


Oude zeekleilandschap



Keileemlandschap



Aandijkingenlandschap



Droogmakerijen

Niet expliciet onderscheiden, maar wel van belang in dit kader, zijn de landschappen van de
grote open wateren: De Waddenzee en Het IJsselmeer.
Elk landschapstype heeft zijn eigen specifieke kernkwaliteiten die gebieden een eigen
karaker en identiteit geven. De voornaamste kernkwaliteiten zijn: aardkundige waarden,
archeologie en tijdsdiepte (tezamen ‘ondergrond’), historische structuurlijnen,
cultuurhistorische objecten en openheid (tezamen ‘landschaps-DNA) en dorps-DNA.
De Provincie Noord-Holland wil dat de gelaagdheid van het landschap, de tijdsdiepte, als
kernkwaliteit wordt meegenomen bij ruimtelijke ontwikkelingen. De tijdsdiepte van het
keileemlandschap en het oude zeekleilandschap is groot, die van een jonge droogmakerij als
de Wieringermeer gering, die van de oudere droogmakerijen en aandijkingen ligt hier
tussenin.
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Afbeelding 6.21
Ontginningsgeschiedenis

Ook de aardkundige waarden worden als een belangrijke kernkwaliteit van de diverse
landschappen gezien. Dit is echter een waarde die geen ruimtelijke relatie heeft met
grootschalige windenergie omdat het oppervlak van mastvoeten in verhouding
verwaarloosbaar klein is en de zichtbaarheid van aardkundige structuren door de ver uit
elkaar staande grote molens niet beïnvloed wordt.
Openheid vormt een kernkwaliteit van het landschap die bepalend is voor de waarneming
en beleving. In relatie tot grootschalige windenergie moet hierbij bedacht worden dat de
aanwezigheid van goede windmolenopstellingen, door hun transparantie, niet automatisch
invloed hebben op de mate van openheid van een landschap.
De Provincie Noord-Holland wil dat openheid en beleving van landschappen als
kernkwaliteit worden meegenomen bij ruimtelijke ontwikkelingen op drie schaalniveaus, in
relatie tot grootschalige windenergie is vooral het middelste schaalniveau: de voor een
bepaald landschapstype kenmerkende typologie van openheid of geslotenheid en
“ruimtevorm”, relevant.
Het zogenaamde Dorps DNA heeft betrekking op de karakteristieke opbouw en
verschijningsvorm van dorpen. Ook dit is een kernkwaliteit die minder relevant is in relatie
tot grootschalige windenergie, omdat die altijd een gepaste afstand tot dorpen zal bewaren.
Naast de kernkwaliteiten zijn ook structuurdragers van provinciaal belang medebepalend
voor de identiteit en beleving van het landschap. Het kan gaan om lijnvormige structuren,
of om samenhangende objecten met een unieke verschijningsvorm in Noord-Holland.
De Provincie onderscheidt in de Wieringermeer en omgeving de volgende historische
structuurlijnen en objecten van bovenlokaal belang:


Historische dijken



Historische waterwegen
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Historische spoorlijnen



Stolpboerderijen



Molens



Provinciaal beschermde objecten en structuren

Specifiek worden de diverse dijken en het patroon van waterlopen en wegen in de polders
en op het oude land als belangrijke structuurlijnen gezien.
De Wierdijk op Wieringen en de Westfriese Omringdijk zijn als provinciaal monument
beschermd.
Afbeelding 6.22
Landschappelijke
structuurlijnen zoals
onderscheiden in het
Beleidskader landschap en
cultuurhistorie

Hieronder wordt op de landschappelijke karakteristiek van de diverse landschapstypen
dieper ingegaan.
Oude zeekleilandschap (West Friesland)
Aan het begin van de 13e eeuw is de dijkring rond West Friesland gesloten. Nog altijd
vormt de Westfriese Omringdijk de markante begrenzing van het oude zeekleigebied.
Doordat het gebied is ontgonnen als veengebied, kent het ook de ruimtelijke
karakteristieken van een veengebied, met langgerekte lintdorpen, een regelmatige,
opstrekkende verkaveling en veel sloten, vaarten en tochten. Door herverkaveling is de
oorspronkelijke structuur van het landschap plaatselijk ingrijpend veranderd en is een veel
grootschaliger structuur ontstaan.
In de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw leidden de grootschalige
ruilverkavelingen een grote transformatie in. In grote delen van West- Friesland is de
kenmerkende vaarverkaveling vervangen door een rijverkaveling. Het meest ingrijpend was
deze omzetting bij de ruilverkaveling Het Grootslag.
Het landschap is overwegend open met een afwisseling van rationele en organische
structuren. Het heeft historisch geografisch een hoge herkenbaarheid en zeldzaamheid en
een beperkte tot zeer grote gaafheid. (afhankelijk van de invloed van de ruilverkaveling)
Keileemlandschap (Wieringen)
Kenmerkend voor dit voormalige eiland zijn het glooiend reliëf, de onregelmatige
wegstructuren en verkavelingen, het kleinschalige, historische karakter en de ruimtelijke
verdichting. Het eilandkarakter is duidelijk herkenbaar door het contrast met het nieuwe
land en doordat de randen als dijken herkenbaar zijn. Op Wieringen vormt de oude wierdijk
een cultuurhistorisch evenals de tuunwallen.
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Wieringen is meer een Zuiderzee-eiland dan een Waddeneiland. Het eiland had geen
strandwallen, duinen en strand en is daarmee meer verwant aan de Zuiderzee-eilanden
Urk, Schokland en Marken. Het oude eiland bestaat uit keileemheuvels, met daartussen
lagere gebieden; de ‘kogen’. Deze kogen zijn in de loop der tijd door dijken tegen de
opdringende zee beschermd. Aan de zuidzijde van het voormalige eiland ligt een
kwelderpolder, de in 1846 bedijkte Waard Nieuwlandpolder.
Het landschap is aldus overwegend halfbesloten, met plaatselijk verre doorzichten en een
grotere openheid. Het kent historisch geografisch een grote herkenbaarheid en gaafheid en
een zeer grote zeldzaamheid.
Aandijkingenlandschap (Anna Paulowna- Wieringerwaard- en Groetpolder)
Deze gebieden zijn als geheel ingericht, vaak grootschalig, geometrisch en open.
De dijken en hoofdwatergangen vormen een robuuste hoofdstructuur.
Het zijn efficiënt ingerichte landbouwgebieden, waar de verschillende kreekrestanten
in het landschap nog herinneren aan de tijd voor de bedijking, toen het gebied een
afwisseling van geulen, wadplaten en kwelders was. Kenmerkend voor de Wieringerwaard
is de geometrische driehoekige indeling. Naar verluidt vormde dit de inspiratie voor de
inrichting van het Wieringermeer, ruim 300 jaar later.
Het landschap is open tot zeer open en kent historisch geografisch een grote
herkenbaarheid, gaafheid en zeldzaamheid.
Droogmakerijenlandschap (Wieringermeer)
Deze gebieden zijn als entiteit drooggemaakt en ingericht, vaak grootschalig,
geometrisch en open. De geometrische verkavelings- en ontsluitingsstructuur en het
functionele watersysteem zijn nog altijd bepalend voor het grondgebruik en de ruimtelijke
ontwikkeling.
De polder Wieringermeer is een monument op zich. Het is de eerste polder die in de jaren
dertig van de vorige eeuw (1934) is gewonnen op de Zuiderzee. Bij de inpoldering is
nadrukkelijk de wens op tafel gelegd ‘landschappelijke kwaliteit’ te realiseren. Deze
kwaliteit zou voortkomen uit een goede verhouding tussen wegen, dijken, dorpen, water en
beplanting. Daarbij is nadrukkelijk gepoogd de openheid wel een eigen maat en schaal mee
te geven. De openheid moest worden teruggebracht tot een ‘voor het oog te bevatten maat’.
Deze maat werd bepaald door beplanting langs wegen en vaarten, de beplanting bij de
dorpen en de beplanting van de erven. Nog altijd wordt de polder gekenmerkt door een
grote openheid met daarin kloeke massa’s van bebouwing en erfbeplanting. Deze vormen
groene eilanden in een zee van ruimte.
Het landschap is aldus overwegend open tot zeer open en kent historisch geografisch een
grote kenmerkendheid, gaafheid en zeldzaamheid.
Water
De dynamische Waddenzee en het van zee tot binnenmeer getransformeerde IJsselmeer
vormen één van de meest identiteitsbepalende landschapstypen van Noord-Holland.
De Wieringermeer en de omgeving vallen aldus uiteen in de volgende gebieden met een
eigen gebiedskarakter


De Wierinermeerpolder.



Het eiland Wieringen.



Het IJsselmeer.



Westfriesland.
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De oude aandijkingen.



De Waddenzee.

Landschappelijke aandachtsgebieden
De Wieringermeer en Wieringen zijn aangemerkt als prioritaire provinciale
aandachtsgebieden. De Wieringermeer is geheel op de tekentafel ontworpen. De identiteit
van de polder wordt bepaald door de cultuurhistorische lijnen in het landschap die nog
‘jong en gaaf’ zijn.
De Westfriese Omringdijk en de Wierdijk van Wieringen zijn aangemerkt als provinciaal
beschermde elementen De Westfriese Omringdijk is van grote cultuurhistorische waarde.
Het is de enige ringdijk in Noord- Holland die nog vrijwel geheel intact is.
Afbeelding 6.23
Landschappelijke
aandachtsgebieden zoals
onderscheiden in het
Beleidskader landschap en
cultuurhistorie

Statusgebieden: Belvederegebied en UNESCO-Werelderfgoed
De Gouw en Groetpolder is gedeeltelijk in behandeling om te worden aangemerkt als
UNESCO Werelderfgoed. In een bredere omgrenzing is dit gebied aangemerkt als
belvederegebied en beslaat dan ook een deel van Westfriesland dat als vaarpolder behouden
is en het aangrenzende deel van de Wieringermeer.
In het gebied van De Gouw ligt een waardevol en gaaf veenweidelandschap van
middeleeuwse oorsprong. Het wordt gekenmerkt door de vele bebouwingslinten
en de lange opstrekkende verkaveling met een enigszins onregelmatig patroon van sloten en
dwarssloten. De Groetpolder heeft een geometrische opzet en is een voorloper van de reeks
Zuiderzeepolders.
Als fysieke dragers worden onder meer gezien:


het geometrische patroon van wegen en verkaveling in de groetpolder,



de samenhangende kenmerken en patronen in het veenweidelandschap van De Gouw

Het dorp Twisk is aangewezen als beschermd dorpsgezicht.
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Afbeelding 6.24
Statusgebieden zoals
onderscheiden in het
Beleidskader landschap en
cultuurhistorie

Cultuurhistorische structuren
De Westfriese Omringdijk is een structuur van historisch geografisch zeer hoge waarde. De
IJsselmeerdijk wordt gezien als van hoge waarde. De vaarten binnen de Wieringermeer
hebben een zeer hoge historisch geografische waarde, zijn zeer kenmerkend, niet zeldzaam
en goed herkenbaar, ditzelfde geldt voor het wegenpatroon. De rationele verkaveling van
de Wieringermeer is van hoge historisch geografische waarde, zijn zeer kenmerkend, zeer
goed herkenbaar en gaaf. Het wegenpatroon binnen de Wieringermeer.
Medemblik is een rijksbeschermd stadsgezicht van zeer hoge waarde.
Afbeelding 6.25
Uitsnede uit de
cultuurhistorische
waardenkaart
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De huidige ruimtelijke situatie van de Wieringermeer en de relevante elementen in de
omgeving is middels een landschapsanalyse in beeld gebracht. Hierin is rekening gehouden
met de ruimtelijke ontwikkelingen in de nabije toekomst op basis van de Gemeentelijke
Structuurvisie. In hoofdlijnen betreft dit de uitbreiding van woningbouw en bedrijvigheid
en de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied Agriport.
Onderstaande afbeelding is een grafisch-ruimtelijke weergave van het landschap van de
Wieringermeer, hierin zijn ook de bestaande windturbines binnen en buiten de polder
opgenomen.
Afbeelding 6.26
Ruimtelijke weergave
landschap Wieringermeer

In relatie tot het vraagstuk van grootschalige windenergie zijn een paar hoofdkenmerken
van het landschap van de Wieringermeer nader bekeken. Hierna volgt een korte schets van
de geschiedenis van het nieuw gebouwde landschap:


De Wieringermeer is in algemene zin een open, grootschalig landschap.



Infrastructuur (verkavelingsstructuur, wegen en vaarten) is weinig ruimte bepalend.



De kavelstructuur is op maaiveldniveau nauwelijks herkenbaar en daarmee is ook de
oriëntatie van verschillende segmenten van de polder ruimtelijk eigenlijk niet relevant.



Ook de slotenstructuur is voor ruimtevorming van ondergeschikt belang.
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Beplantingen zijn in theorie sterk ruimtebepalend, maar de ruimtelijke werking is in de
praktijk beperkt.



Zware plantstroken zijn wel ruimtebepalend.



De boerderijen kenmerken zich door stevige erfbeplanting en zijn daarmee ruimtelijke
elementen van betekenis.



Bestaande solitaire turbines en lijnopstellingen vormen een ‘tweede etage’ in het
landschap.

Foto 6.4
Wegbeplantingen en erven

Wegbeplantingen zijn maar beperkt ruimtevormend, erven vormen duidelijke blokken in de
ruimte, die echter weinig structuur hebben.
Al met al wordt de karakteristiek van de Wieringermeer in de nabije toekomst getypeerd als
een open, grootschalig landschap met een rationeel karakter dat rijk is aan ruime zichten en
waarin de zichtbaarheid van de horizon een belangrijke rol speelt. Hierbinnen zijn een
drietal verschillende gebiedskarakteristieken te onderscheiden:


Zeer uniform en open met duidelijke randen (in het bijzonder in de noordoosthoek).



Zeer open met diffusere randen en weinig losse elementen (in het bijzonder in het
westen).



Iets beslotener en gevarieerder, zonder duidelijke randen en met meer losse elementen
(in het bijzonder in het zuidoosten).

Foto 6.5
Grote openheid met de heldere
rand van het Robbenoordbos

Foto 6.6
Grote openheid met de
boerenerven als voornaamste
elementen in de ruimte
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Foto 6.7
Op bepaalde plaatsen iets meer
beslotenheid

Foto 6.8
Het Silhouet van Medemblik
vormt een specifieke
landschappelijke structuur die
mede het karakter van de
polder bepaalt

HET ONTWORPEN LANDSCHAP VAN DE WIERINGERMEER
Het belang van een zekere aantrekkelijkheid en overzichtelijkheid van het landschap van de
Wieringermeer werd vanaf de eerste plannen voor de polder onderkend. Bovendien leefde
natuurlijk het besef dat voor de bewoonbaarheid van het nieuwe land beschutting biedende
beplantingen onontbeerlijk zijn. De bepalende factor voor de inrichting was en bleef echter een
zo efficiënt mogelijk landbouwkundig gebruik. In de eerste plannen van Staatsbosbeheer werd
voor de beplanting een hoofdgedachte gevolgd die de karakteristiek van de polder eerder
moest relativeren dan benadrukken: doorgaande beplanting van de wegen werd vermeden
omdat deze de eentonigheid zou accentueren. “Aan een meer groepsgewijze, althans
onderbroken beplanting moet dan ook de voorkeur worden gegeven [...] de beplantingen
behoren zoo veel mogelijk een natuurlijk karakter te verkrijgen.” Uiteindelijk kreeg
landschapsarchitect Bijhouwer de taak om de beplantingen te ontwerpen. Hij had een andere
benadering die vooral gebaseerd was op harmonie tussen bodem en beplanting waardoor
tevens eentonigheid vermeden zou worden. Ook hij wilde nadrukkelijk geen aaneengesloten
bomenrijen langs alle wegen om, maar groene eilanden om de open structuur van de polder te
benadrukken. Naast de bodem en beschutting waren voor hem ook de menselijke maat en
eenvoud en strakheid belangrijke uitgangspunten. Wat betreft de wegbeplanting kwam het
plan van Bijhouwer niet tot uitvoer en in hoog tempo werden recht voor zijn raap alle wegen
beplant. Na de inundatie werden meer dichte, besloten singels aangelegd.
Hiermee is een landschap ontstaan dat tamelijk uniform en rechtlijnig is en in ruimtelijke zin
vooral door enkele zware singels en de losse erfbeplanting bepaald wordt.
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Laagste schaalniveau
Op het laagste schaalniveau zijn binnen de Wieringermeer en in de directe omgeving enkele
specifieke elementen die mede bepalend zijn voor het karakter van de polder, en die een
intrinsieke waarde vertegenwoordigen.
Elementen waarvan zeker is dat er geen nieuwe turbines in de directe nabijheid zullen
komen (buiten de gemeente, in de dorpen, of binnen de driehoek van dorpen) zijn niet in dit
overzicht meegenomen.


Gemaal Lely bij Medemblik, Rijsmonument met zeer hoge waarde. Karakteristiek en
bepalend voor de landschappelijke context van het gemaal is de samenhang met de drie
eendepootvormige tochten die zich vanaf het gemaal in de polder uitstrekken.



De dienstwoningen bij gemaal Lely, Rijsmonument met zeer hoge waarde.



Een ontginningsboerderij aan de IJsselmeerdijk (Noorderdijkweg) Rijksmonument met
een zeer hoge cultuurhistorische waarde, met ensemblewaarde als onderdeel van een
reeks vergelijkbare boerderijen.



Een boerderij aan de Molenweg bij Slootdorp, Rijksmonument van zeer hoge waarde,
ensemblewaarde als onderdeel van een reeks boerderijen aan weerszijden van de
Molenweg.



Twee gebouwen in de bebouwingscluster bij Nieuwe Sluis aan het Waardkanaal,
Rijksmonumenten (hebben een geringe relatie met het open landschap).



Een ontginningsschuur aan de Slootweg bij de Haukus, Rijksmonument van zeer hoge
waarde, met extra betekenis door de locatie in de eerstontgonnen delen van de polder.

Afbeelding 6.27
Monumenten conform KICH
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Foto 6.9
Rijksmonumenten gemaal Lely,
het cluster dienstwoningen en
de eerste windturbine (1 MW)
van Nederland. Deze turbine
wordt vervangen door een 135
meter turbine (=autonome
ontwikkeling).

6.8.2

TOELICHTING BEOORDELINGSCRITERIA
De beoordeling is gebaseerd op een deskundigenoordeel. De beoordeling is kwalitatief met
een integrale beschouwing van landschap en cultuurhistorie. Dat wil zeggen dat in de
beschrijving van de effecten landschappelijke en cultuurhistorische waarden samen
beschreven worden.
Gezien de aard van de ingreep is er geen invloed op aardkundige waarden te verwachten
omdat, zoals eerder al aangegeven, het oppervlak van de mastvoeten beperkt is en
aardkundige structuren door de ver uit elkaar staande masten niet aan landschappelijke
betekenis kunnen verliezen.
Mogelijke effecten bestaan in theorie uit het verstoren, doorsnijden en vernietigen van
kenmerkende waarden voor landschap en cultuurhistorie. In de praktijk is dit beperkt tot
verstoring van karakteristieken en samenhangen tussen elementen en hun landschappelijke
context. Dit is het gevolg van:


De aard van de ingreep (grootschalige windenergieopstellingen zijn geen elementen die
een fysieke doorsnijding kunnen vormen, invloed op de ruimtelijke opbouw wordt
hierbij als een verstoring van het karakter van een gebied gezien)



De kansen voor plaatsing van opstellingen (turbines worden niet op
landschapselementen en bouwwerken geplaatst en moeten substantiële afstand tot de
meeste structuren en bouwwerken houden)

De vorige paragraven maken duidelijk dat er alleen sprake is van een relatie tussen turbines
en structuren in het landschap op het hoogste schaalniveau. Er is geen relatie tussen lokale
landschappelijke structuren en grootschalige windenergie. Er zijn daarom geen effecten te
verwachten op lokale structuren zoals sloten en wegen. De mate waarin opstellingen
aansluiten bij dergelijke structuren wordt dan ook niet als een te beoordelen aspect gezien.
Uitgangspunt voor de beoordeling is dat windturbines die een goede samenhang aangaan
met het landschap en waarvan de eigen kwaliteit tot zijn recht komt, een meerwaarde
kunnen vormen voor het landschap. Tevens is uitgangspunt dat het karakter van een gebied
niet op voorhand beïnvloed wordt door de aanwezigheid van windturbines hierin: wanneer
de turbines niet leiden tot visuele onrust kan de landschappelijke karakteristiek van een
gebied voortbestaan onafhankelijk van een tweede etage van windturbines die zijn eigen
ruimtelijke wetten volgt en een eigen kwaliteit kan hebben.
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De aanwezigheid van windturbines heeft zonder uitzondering effect op het aanzien van het
landschap, of dit daarmee ook een negatieve verandering van het landschap betekent is
afhankelijk van hoe passend grootschalige windenergie is, in hoeverre de bestaande
wezenlijke kenmerken van het landschap blijven bestaan en herkenbaar blijven en vooral
van de mate van visuele rust die in het landschap met de windturbine opstellingen kent.
Visuele rust is belangrijk voor het behouden van kenmerken. Het is niet zozeer de
aanwezigheid van windenergie die het karakter en daarmee de waarde kan beïnvloeden,
maar de aard van deze aanwezigheid. Door visuele onrust zijn bijvoorbeeld de essentiële
waarden niet meer beleefbaar. Een sterk aanwezige maar rustige opstelling maakt het naast
elkaar voorkomen van waarden mogelijk.
Voor de landschappelijke en cultuurhistorische effectbeoordeling worden aldus de volgende
criteria gehanteerd, waarbij beïnvloeding dus altijd plaatsvindt in de vorm van verstoring
dan wel versterking van landschappelijke samenhangen of karakteristieken:


Beïnvloeding van de landschappelijke hoofdstructuur (hoogste schaalniveau).



Beïnvloeding van de karakteristiek van gebieden (midden schaalniveau).



Beïnvloeding van landschappelijke structuren (midden schaalniveau).



Beïnvloeding van landschappelijke elementen (laagste schaalniveau).

Hieronder volgt een korte toelichting per criterium.
Landschappelijke hoofdstructuur
Hieronder wordt verstaan de opbouw van het landschap op het hoogste schaalniveau, en de
zichtbare weerslag daarvan in overgangen tussen landschapstypes en zeer grootschalige
landschappelijke structuren.
Positieve beoordelingen worden gegeven als de opstelling van windturbines deze
hoofdstructuur volgt, ondersteunt of versterkt zodat de hoofdopbouw van het landschap
zichtbaarder, meer ervaarbaar of begrijpelijker wordt.
Negatieve beoordelingen worden gegeven als een opstelling een zodanig ongunstige
samenhang met de hoofdstructuur heeft dat deze minder ervaarbaar of onbegrijpelijker
wordt.
Karakteristiek van gebieden
Hieronder wordt verstaan de landschappelijke en cultuurhistorische verschijningsvorm van
gebieden die een landschappelijke eenheid vormen door een karakteristiek samenstel van
kenmerken als mate van openheid, visuele complexiteit, aanwezige landschapselementen en
aard van het grondgebruik die samen het aanzien en de betekenis van een gebied bepalen.
Positieve beoordelingen worden gegeven indien de wezenlijke kenmerken verstekt worden,
dan wel een verzwakking van deze kenmerken ongedaan wordt gemaakt. (dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn bij het verdwijnen van solitaire molens, die door hun visuele
interferenties een onrustig beeld veroorzaken dat zichtbaarheid van de horizon en de
eenvoud en van het landschap verstoord heeft)
Negatieve beoordelingen worden gegeven indien de wezenlijke kenmerken verzwakt
worden doordat turbineopstellingen sterke karaktercontrasten of visuele onrust
veroorzaken.
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Landschappelijke structuren
Hieronder worden verstaan specifieke elementen in het landschap die aansluiten bij het
schaalniveau van turbineopstellingen als geheel, zoals bijvoorbeeld dijken en
stadssilhouetten.
Positieve beoordelingen worden gegeven indien bestaande verstoorde samenhangen tussen
dergelijke elementen en hun landschappelijke context hersteld worden.
Negatieve beoordelingen worden gegeven indien bestaande samenhangen verzwakt
worden.
Landschappelijke elementen
Hieronder worden verstaan specifieke elementen in het landschap die aansluiten bij het
schaalniveau een enkele turbine of de voet daarvan, zoals bijvoorbeeld gebouwen.
Positieve beoordelingen worden gegeven indien bestaande verstoorde samenhangen tussen
dergelijke elementen en hun landschappelijke context hersteld worden.
Negatieve beoordelingen worden gegeven indien bestaande samenhangen verzwakt
worden.
De huidige situatie met lijnopstellingen en solitaire windturbines en de bestaande en deels
op te schalen turbines buiten de Wieringermeer vormt de referentiesituatie.

6.8.3

EFFECTBEOORDELING

Beïnvloeding van het landschappelijke hoofdpatroon (hoogste schaalniveau)
Het model Polderrand heeft een positief effect op de landschappelijke hoofdstructuur, het
model Boemerang heeft geen effect op de landschappelijke hoofdstructuur. Het model
Boogspant heeft een licht positief effect op de landschappelijke hoofdstructuur.
Tabel 6.18
Beïnvloeding landschappelijk
hoofdpatroon

Criterium

Referentiesituatie

Model
Boemerang

Model Polderrand

Boogspantmodel

Beïnvloeding
landschappelijk

0

0

+

0/+

hoofdpatroon

Score:++ = zeer positief; + = positief; 0/+ = licht positief; 0 = neutraal; 0/- = licht negatief;
-= negatief; - - = zeer negatief
Het model Polderrand sluit aan bij de karakteristiek van de polder op het hoogste
schaalniveau doordat de belangrijkste ruimtelijke structuren, de grens met het oude land en
de grens met het IJsselmeer, een ruimtelijke doorvertaling krijgen in de vorm van
lijnvormige windturbineopstellingen. Het karakter van deze opstellingen sluit bovendien
aan bij het grillige verloop van de rand van het oudland en het rechtlijnige verloop van de
rand van het IJsselmeer.
Het model Boemerang vindt meer aansluiting bij de interne verkaveling van de polder en
heeft geen verband met structuren op het hoogste schaalniveau, deze worden echter ook
niet beïnvloed door de turbineopstellingen.
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Het Boogspantmodel heeft met de lange gebogen lijn in het westen een zeer sterke
aansluiting bij het hoogste schaalniveau, doordat deze een schematisering van de grens met
het oudland vormt. De verlengde Waterkaaptocht en de verlengde Wagendorp bij het ECNwindturbinetestpark sluiten meer aan bij de structuren binnen de polder: de
verkavelingstructuur en de hoofdinfrastructuur.
Afbeelding 6.28
Het model Polderrand heeft
een ritmische slingerende lijn
van windturbines aan de
westrand van de polder

Afbeelding 6.29
Het model Boemerang
kenmerkt zicht door ritmische
lange lijnen die middels bogen
verbonden zijn

Afbeelding 6.30
Het Boogspantmodel vindt met
een lange, ritmische gebogen
lijn aansluiting bij de westrand
van de polder

Beïnvloeding van de karakteristiek van gebieden (midden schaalniveau)
Het model Polderrand heeft in de permanente situatie een sterk positief effect op de
gebiedskarakteristiek. Het model Boemerang heeft in de permanente situatie een positief
effect. Het model Boogspant heeft een positief effect.
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Tabel 6.19
Beïnvloeding karakteristiek van

Criterium

gebieden

Beïnvloeding
karakteristiek

Referentiesituatie

0

Model
Boemerang

Model Polderrand

+

Boogspantmodel

++

+

van gebieden

Score:++ = zeer positief; + = positief; 0/+ = licht positief; 0 = neutraal; 0/- = licht negatief;
-= negatief; - - = zeer negatief
Hieronder worden allereerst de hoofdlijnen van de effecten in de Wieringermeer en de
omliggende gebieden gegeven, vervolgens wordt op de diverse landschappelijke gebieden
rondom de Wieringermeer, afzonderlijk ingegaan.
Het model Polderrand leidt tot een sterke beperking van de bestaande visuele onrust
doordat bestaande solitairen en minder samenhangende lijnopstellingen vervangen worden
door twee autonome, samenhangende nieuwe lijnen die een visueel rustig karakter hebben
en door hun onderlinge afstand niet met elkaar interfereren en een maximale vrije ruimte
creëren. De bestaande landschappelijke karakteristiek kan zich onafhankelijk van de zich
hiervan losmakende laag van windturbines handhaven omdat de turbine opstellingen een
eigen kwaliteit hebben en het landschapsbeeld niet domineren.
Buiten de Wieringermeer verandert de gebiedskarakteristiek door de sterkere zichtbaarheid
van molens aan de horizon van open landschappen. Deze zichtbaarheid leidt echter niet tot
visuele onrust of een aantasting van de kernkwaliteiten van landschappen.
In het model polderrand is de beïnvloeding buiten de Wieringermeer relatief groot door de
concentratie van molens aan de randen van de polder.
In hoofdlijnen geldt hetzelfde voor het model Boemerang, met uitzondering dat er iets meer
onderlinge interferentie tussen de nieuwe lijnen is en er minder vrije ruimte gecreëerd
wordt, hierdoor is sprake van een iets grotere visuele complexiteit van de nieuwe situatie,
maar nog altijd een duidelijke beperking van de bestaande visuele onrust.
In het model boemerang is de beïnvloeding buiten de Wieringermeer relatief klein door de
verdeling van molens binnen de Wieringermeer.
Ook het Boogspantmodel zorgt voor een duidelijke beperking van de visuele onrust, maar
kent meer onderlinge interferentie dan het model Polderrand. Dit komt enerzijds door de
beperktere afstand tussen lijnen en anderzijds door de versterking van de visuele onrust van
het ECN-windturbinetestpark door het opschalen en uitbreiden van de Wagendorplijn ten
zuiden hiervan.
Ook in dit model is de beïnvloeding buiten de Wieringermeer relatief groot door de
concentratie van molens aan de randen van de polder.
BEELDEN VANUIT DE

De volgende beelden geven een indruk van de gebiedskarakteristiek die in ieder van de drie

WIERINGERMEER

modellen ontstaat, gezien vanaf een aantal representatieve locaties binnen de polder
Wieringermeer.
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Afbeelding 6.31
Beeld model Polderrand vanuit
Middenmeer naar het noorden;
leegte met op de achtergrond
een band van molens

Afbeelding 6.32
Beeld model Boemerang
vanuit Middenmeer naar het
noorden; turbines in de
middengrond

Afbeelding 6.33
Beeld Boogspantmodel vanuit
Middenmeer naar het noorden;
in karakter vergelijkbaar met
het model Polderrand

Afbeelding 6.34
Beeld model Polderrand van
het Amstelmeer naar het
zuiden; slingerende lijn
markeert de polderrand
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Afbeelding 6.35
Beeld model Boemerrang van
het Amstelmeer naar het
zuiden; visueel rustige,
ritmische lijnen, in aansluiting
op de verkavelingsrichtingen

Afbeelding 6.36
Beeld Boogspantmodel van het
Amstelmeer naar het zuiden;
lange, ritmische gebogen lijn,
langs de polderrand

Afbeelding 6.37
Beeld model Polderrand van de
Afsluitdijk naar het zuiden

Afbeelding 6.38
Beeld model Boemerang van
de Afsluitdijk naar het zuiden

Afbeelding 6.39
Beeld Boogspantmodel van de
Afsluitdijk naar het zuiden
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Afbeelding 6.40
Beeld model Polderrand van
Hoge Kwelvaart naar het
oosten; leeg middengebied

Afbeelding 6.41
Beeld model Boemerang van
Hoge Kwelvaart naar het
oosten; ritmische lijn richting
afsluitdijk

Afbeelding 6.42
Beeld Boogspantmodel van
Kreileroord naar het noorden;
ritmische gebogen lijn richting
afsluitdijk

Afbeelding 6.43
Beeld modelPolderrand vanuit
Medemblik naar het noorden
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Afbeelding 6.44
Beeld model Boemerang vanuit
Medemblik naar het noorden

Afbeelding 6.45
Beeld Boogspantmodel vanuit
Medemblik naar het noorden;
combinatie van ECN-park en
Wagendorplijn treedt meer op
de voorgrond

BEELDEN VAN BUITEN NAAR Hieronder volgen voor de relevante gebieden buiten de Wieringermeer beelden van de
DE WIERINGERMEER

gebiedskarakteristiek die ontstaat in ieder van de drie modellen. Als referentie is telkens een
streetviewbeeld van de huidige situatie toegevoegd. Bij al deze beelden dient de
kanttekening gemaakt te worden dat in het model de landschapselementen buiten de polder
niet gemodelleerd zijn, de beelden hebben dus een lege voorgrond en geven uitsluitend een
indruk van in welke mate en op welke wijze de turbineopstellingen aan de horizon
zichtbaar zijn en zo invloed hebben op de gebiedskarakteristiek van gebieden buiten de
Wieringermeer.
Wieringen
De bestaande gebiedskarakteristiek op Wieringen wordt bepaald door een relatief grote
beslotenheid, uitgegaan is van een locatie met meer doorzicht. Ook hier wordt de horizon
echter door beplanting bepaald en zullen de turbineopstellingen in de Wieringermeer hier
in alle modellen voor een deel in opgaan. Het model boemerang heeft een in verhouding de
grootste invloed omdat de molens hier dichtbij staan en de opstelling door interne
interferentie een relatief grote visuele onrust kent. Model polderrand heeft de minste
invloed doordat de opstelling hier op afstand blijft. Het boogspantmodel heeft een grotere
zichtbaarheid van molens, maar kent een sterke visuele rust.
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Afbeelding 6.46
Beeld vanuit Hippolytushoef

Afbeelding 6.47
Model Boemerang

Afbeelding 6.48
Model Polderrand
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Afbeelding 6.49
Boogspantmodel

Wieringerwaard
De bestaande gebiedskarakteristiek in de Wieringerwaard wordt bepaald door een grote
openheid met aan de horizon de bestaande windturbine opstellingen aan de westrand van
de Wieringermeer en daarbuiten. Door de groter maat van de molens zullen in de drie
modellen de opstelling iets meer de horizon bepalen, maar tegelijk ook voor meer visuele
rust zorgen.
In alledrie de modellen is er een zekere inteferentie tussen molens in de Wieringermeer en
daarbuiten. Het boemerangmodel laat in dit gebied een deel van de horizon meer vrij. Het
Boogspantmodel kent de meeste visuele rust.

Afbeelding 6.50
Beeld vanuit Wieringerwaard

Afbeelding 6.51
Model Boemerang
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Afbeelding 6.52
Model Polderrand

Afbeelding 6.53
Model Boogspant

Waddenzee
De waddenzee kenmerkt zich uiteraard door een enorme openheid. De horizon die door de
kop van Noord Holland gevormd wordt heeft vrij veel structuur, en wordt bepaald door
beplantingselementen. De turbineopstellingen in de Wieringermeer zullen hier grotendeels
in opgaan. Voor zover zij aan de horizon zichtbaar zijn zal het boogspantmodel door de
visuele rust, het minste invloed op de gebiedskarakteristiek hebben.
Afbeelding 6.54
Beeld vanuit de Waddenzee
(gezien uit de richting Den
Helder)
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Afbeelding 6.55
Model Boemerang

Afbeelding 6.56
Model Polderrand

Afbeelding 6.57
Model Boogspant

Groetpolder
Voor de groetpolder geldt in grote lijnen hetzelfde als voor de Wieringerwaard.
Afbeelding 6.58
Beeld vanuit Groet
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Afbeelding 6.59
Model Boemerang

Afbeelding 6.60
Model Polderrand

Afbeelding 6.61
Model Boogspant

Westfriesland
De gebiedskarakteristiek in Westfriesland wordt bepaald door grote openheid met een
schakering van landschapselementen en een duidelijke, maar afwisselende horizon. De
bestaande opstellingen binnen en buiten de Wieringermeer bepalen al mede het karakter.
Door de grotere molens zullen de opstellingen in alle modellen de horizon iets meer
bepalen.
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Afbeelding 6.62
Beeld vanuit Twisk

Afbeelding 6.63
Model Boemerang

Afbeelding 6.64
Model Polderrand

Afbeelding 6.65
Model Boogspant

IJsselmeer
Ook het IJsselmeer kent uiteraard een extreme openheid. De Wieringermeer begrenst deze
met een tamelijk uniforme horizon van beplantingselementen waarbinnen bestaande
windturbineopstellingen al nadrukkelijk aanwezig zijn. Door de geringe afstand tussen
turbineopstellingen en de IJsselmeerkust zal in alle modellen de zichtbaarheid van molens
aan de horizon toenemen, het meest uitgesproken bij het Polderrandmodel. In geen van de
modellen betekent dit echter een wezenlijke verandering van de gebiedskarakteristiek van
het IJsselmeergebied.
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Afbeelding 6.66
Beeld vanuit IJsselmeer

Afbeelding 6.67
Model Boemerang

Afbeelding 6.68
Model Polderrand

Afbeelding 6.69
Model Boogspant
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ECN-windturbinetestpark
Onderdeel van de drie modellen vormt de uitbreiding van het ECN-windturbinetestpark.
Deze uitbreiding is in alle modellen gelijk. De uitbreiding betreft twee opstellingen;
Scherventocht en Korte Middenmeertocht. Op de Scherventocht (de noordelijke lijn) staan
nu 5 turbines, hieraan worden aan de westkant 6 nieuwe turbines van Repower 5M
toegevoegd (totaal opstelling: 11 turbines). Aan de Korte Middenmeertocht (de zuidelijke
lijn) staan nu 4 turbines. Daar worden 5 nieuwe turbines aan de westkant toegevoegd (totaal
opstelling: 9 turbines). Deze 5 turbines betreffen prototypes van verschillende grote. De
verwachte range is: Ashoogte 100 m tot 135 m, Diameter 100 m tot 150 m en afwisselend 2 of
drie bladen. Vanuit landschappelijke overwegingen zal in de modellen de lijnopstelling
Korte Medemblikkertocht (ten zuiden van het ECN-windturbinetestpark) geherstructureerd
worden. Dit betekent dus dat het ruimtelijk beeld van het ECN-windturbinetestpark
bepaald zal worden door twee parallelle lijnen waarvan de noordelijke tamelijk uniform is
en de zuidelijke zeer pluriform. Tussen de turbines staan als opvallende elementen nog de
meettorens.

Effect opschalen testpark op de drie modellen
Het ECN-windturbinetestpark neemt in alle robuuste modellen een aparte positie
in. Het geheel van verschillende turbinetypes, meetmasten, het onderzoeksgebouw en de
werkdynamiek maken dat het zijn geheel eigen karakter heeft, dat zoveel mogelijk
benadrukt moet worden. Het drukkere beeld van een dubbele lijn past hierbij. De afstand
tot de nieuwe lijnen van de modellen Polderrand en Boemerang is groot genoeg om geen
storende interferenties te laten ontstaan (zie Afbeelding 6.67Afbeelding 6. en Afbeelding
6.68). In het Boogspantmodel wordt de uitgebreide en opgeschaalde Wagendorplijn als het
ware visueel onderdeel van het windturbinetestpark, waardoor het afwijkende karakter
hiervan nog iets complexer wordt. Het behoudt echter zijn karakter en er is geen storende
interferentie met andere lijnen.
Afbeelding 6.70
Beeld van het ECNwindturbinetestpark: de sterk
verschillende windturbines
maken direct duidelijk dat het
hier een bijzondere
windturbinelocatie betreft

Afbeelding 6.71
De dubbele lijn van het ECNwindturbinetestpark heeft
geen storende interferenties
met de andere lijnen van drie
modellen.
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Afbeelding 6.72
De optische driedubbele lijn
van het ECNwindturbinetestpark met de
opschaalde lijn Wagendorp is
als element visueel complex,
maar heeft eveneens geen
storende interferenties met de
andere lijnen.

Het ECN-windturbinetestpark heeft een functionele logica die door onderling verschillende
windturbines onderstreept wordt. Zo ontstaat een eigen schoonheid en begrijpelijkheid. De
uitbreiding heeft landschappelijk dan ook geen effect.

Beïnvloeding van landschappelijke structuren (midden schaalniveau)
De afstand van de nieuwe opstellingen tot ruimtelijk bepalende landschappelijke structuren
is zodanig dat in geen van de modellen effecten optreden. Er vinden ook geen positieve
effecten plaats als gevolg van het verdwijnen van bestaande turbines.
Tabel 6.20
Beïnvloeding van
landschappelijke structuren

Criterium

Referentiesituatie

Model

Model

Boemerang

Polderrand

0

0

Boogspantmodel

Beïnvloeding van
landschappelijke

0

0

structuren

Score:++ = zeer positief; + = positief; 0/+ = licht positief; 0 = neutraal; 0/- = licht negatief;
-= negatief; - - = zeer negatief
Alle modellen blijven op een zodanige afstand van het stadssilhouet van Medemblik dat
zowel vanuit het stadje, als vanuit de Polder gezien de samenhang tussen Medemblik en het
omliggende landschap niet verandert.
Afbeelding 6.73
De contour van Medemblik
gezien vanuit de polder in het
Boogspantmodel. De
opstelling, waarvan de laatste
molen zichtbaar, laat de relatie
tussen silhouet en Polder
intact.
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Afbeelding 6.74
De polder gezien vanuit
Medemblik in het
Boogspantmodel, De grote
molen in de middengrond
hoort bij de autonome
ontwikkeling, De opstelling in
aansluiting op het ECNtestpark op de achtergrond
staat op een zodanige afstand
dat deze de samenhang tussen
stadsrand en polder niet
beïnvloedt.

De opstellingen bewaren in alle modellen een zodanige afstand tot de Westfriese
Omringdijk dat de samenhang tussen de dijk en de polder niet verandert.
Afbeelding 6.75
Beeld vanaf de Omringdijk in
het Boogspantmodel, de
afstand is zodanig dat de
samenhang tussen de dijk en
het landschap aan twee zijden
volledig intact blijft. Voor de
goede verstaander is wel de
relatie tussen de opstelling en
de dijk als landschapsstructuur
op het hoogste schaalniveau
ervaarbaar.

Beïnvloeding van landschappelijke elementen (laagste schaalniveau)
De afstand van de nieuwe opstellingen tot landschappelijke elementen is zodanig dat in
geen van de modellen effecten optreden. Er vinden ook geen positieve effecten plaats als
gevolg van het verdwijnen van bestaande turbines.
Tabel 6.21
Beïnvloeding van
landschappelijke elementen

Criterium

Referentiesituatie

Model Boemerang

0

0

Model

Boogspantmodel

Polderrand

Beïnvloeding
van
landschappelijke

0

0

elementen

Score:++ = zeer positief; + = positief; 0/+ = licht positief; 0 = neutraal; 0/- = licht negatief;
-= negatief; - - = zeer negatief
De opstellingen bewaren in alle modellen een zodanige afstand tot gemaal Lely dat de
samenhang tussen het gemaal en de landschappelijke context van de tochten niet beïnvloed
wordt.
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Afbeelding 6.76
Zicht vanaf het gemaal Lely in
het Polderrandmodel

Afbeelding 6.77
Zicht vanaf het gemaal Lely in
het Boemerangmodel

De monumentale bouwwerken worden in geen van de modellen zodanig dicht, op op een
zodanige wijze door mastvoeten genaderd dat de samenhang tussen de bouwwerken en
hun landschappelijke context wezenlijk vernaderd.
Afbeelding 6.78
Boerderij aan de IJsselmeerdijk
in het Polderrandmodel
De sanmenhangen tussen
boerderij, erf, buurerven, weg,
dijk en polderland blijven
zichtbaar en ervaarbaar, ook
met nieuwe nadrukkelijk
aanwezige
landschapselementen.
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Afbeelding 6.79
Boerderij aan de IJsselmeerdijk
in het Boemerangmodel

6.8.4

MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN
Er zijn redelijkerwijs geen mitigerende en compenserende maatregelen mogelijk.

6.8.5

LEEMTEN IN KENNIS
Er zijn geen kennisleemten geconstateerd die de besluitvorming zouden kunnen
beïnvloeden.

6.9

ECOLOGIE

6.9.1

HUIDIGE SITUATIE EN AUTONOME ONTWIKKELING
De relevante aspecten vanuit ecologie zijn beschermde gebieden (Natura 2000, EHS) en
beschermde soorten (Flora- en faunawet).

Natura 2000
De Wieringermeer is een open akkergebied en geldt als een belangrijk foerageergebied voor
ganzen en zwanen. De Wieringermeer grenst aan het Natura 2000-gebied IJsselmeer, dat
van belang is als slaap- en rustgebied voor (onder andere) ganzen en zwanen. Ten noorden
van de Wieringermeer ligt het Natura 2000-gebied Waddenzee. Op de
instandhoudingsdoelstellingen voor habitats en habitatrichtlijnsoorten van beide Natura
2000-gebieden worden van het Windplan Wieringermeer geen effecten verwacht, dit met
uitzondering van de Meervleermuis. Het gaat voor de beoordeling met name om de nietbroedvogels van beide Natura 2000-gebieden, vooral watervogels.
De Wieringermeer is met name van belang voor Toendrarietgans, Grauwe gans en Kleine
zwaan en in veel mindere mate voor Kolgans en Brandgans (SOVON, 2006; 2009). Van de
laatste twee soorten verblijven soms geen tot zeer lage aantallen in de Wieringermeer. De
aantallen Toendrarietganzen en Grauwe ganzen kunnen in de Wieringermeer in midwinter
oplopen tot circa 6.000 exemplaren. Van de Kleine zwanen kunnen zich jaarlijks meer dan
1.000 exemplaren in de Wieringermeer bevinden. Deze aantallen variëren echter sterk per
winter. De soorten gebruiken het gebied als foerageergebied en overnachten op het
IJsselmeer.
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Daarnaast is een zone langs de IJsselmeerdijk van groot belang voor overwinterende
watervogels, als Kuifeend en Topper. Deze soorten liggen hier in de luwte van de dijk en
foerageren hier in het diepste deel van het IJsselmeer voor de kust.
Soorten als Wilde eend, Smient en Krakeend verblijven in watergangen in de
Wieringermeer, maar hoeven geen binding te hebben met het Natura 2000-gebied
IJsselmeer. Het gaat voor deze soorten om verwaarloosbare aantallen.
Tabel 6.22 geeft een overzicht van de kwalificerende Vogelrichtlijnsoorten van de Natura
2000-gebieden Waddenzee en IJsselmeer, die (deels) afhankelijk zijn van de Wieringermeer.
Aangenomen wordt, dat op deze soorten significante gevolgen niet zijn uit te sluiten. De
overige kwalificerende Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten en habitats zijn niet in
deze tabel opgenomen (zie hiervoor de passende beoordeling).
Tabel 6.22
Kwalificerende Vogelrichtlijn-

Vogelsoort

soorten Natura 2000-gebieden
Waddenzee en IJsselmeer:

Aalscholver

- bv = broedvogel

Bergeend

- nbv = niet-broedvogel

Bonte strandloper

In de Wieringermeer

Brandgans

Draagkracht

Draagkracht

gemiddeld

gemiddeld

Waddenzee

IJsselmeer

Seizoensgemiddelde

1%-norm

03-08
Wieringermeer

4200

8100

2349,4

38400

210

126,0

3000

67,9

13300

206000

3900

36800

1500

153,0

4200

100

310

64,6

11500

50

2,0

1230

310

1300

1241,0

3600

Goudplevier

19200

9700

1097,1

7500

populatie.

Grauwe gans

7000

580

4312,5

5000

Kwalificerende soorten die niet

Groenpootruiter

1900

0,4

2300

in de telgebieden binnen het

Grote zaagbek

320,1

2700

projectgebied zijn geteld, zijn

Kanoet

voorkomende aantallen
(gemiddelde seizoensmaxima)
en % van de internationale

niet opgenomen.

Brilduiker
Dwergmeeuw
Fuut

70
44400

Kemphaan
Kievit

2100
10800

Kleine rietgans
Kleine zwaan

1600

Kolgans
Krakeend

320

Kuifeend
Meerkoet
Middelste zaagbek
Pijlstaart

5900

Rotgans

26400

Slobeend
Smient
Steenloper

Topper

12500
20000

23,4

370

20

2230,0

200

4400

1015,5

10000

200

130,7

600

11300

15641,2

12000

3600

3238,4

17500

34,2

1700

180

163,3

400

60

5,6

600

615,5

2000

62,9

10200

750

60

34,7

400

33100

10300

5447,6

15000

7,9

1500

310

1022,4

3500

17740

17740

15229,1

6000

3100

15800

28793,8

3100

2300

Tureluur

16500

Wilde eend

25400

Wintertaling

4500

18,0
2160,1

140000

Tafeleend
Toendrarietgans

2,4

30

150

Nonnetje

Scholekster

1300

9,7

2800

3800

4758,5

20000

5000

280

499,9

5000

Wulp

96200

310

33,3

8500

Zilverplevier

22300

0,3

2500

Zwarte ruiter

1200

14,0

900

Zwarte stern

23000

2,0

7500
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EHS
De Ecologische Hoofdstructuur van Noord-Holland is vastgelegd in de Provinciale
Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (Provincie Noord-Holland, 2010). In het plangebied
en aansluitend het plangebied is zowel sprake van EHS-water als EHS-land (
Figuur 6.3).

Figuur 6.3
Ligging van de EHS in en
aansluitend op de
Wieringermeer

EHS-water betreft uitsluitend IJsselmeer, Waddenzee en Amstelmeer. EHS-land betreft
(binnen de Wieringermeer) het Robbenoordbos en het Dijkgatbos en het gebied daartussen.
Op het (voormalig) Eiland Wieringermeer liggen enkele kleinere EHS-gebieden, evenals
langs de west- en zuidrand van het plangebied (deelt betreft dit ecologische
verbindingszones).
In het Natuurbeheerplan Noord-Holland (Provincie Noord-Holland, 2009) zijn de
beheertypen vastgelegd voor deze gebieden (Figuur 6.4). Het gaat voornamelijk om (met de
klok mee) Vochtig bos met productie (bruin), Haagbeuken- en essenbos (donkergroen),
Kruiden- en faunarijk grasland (lichtgroen) en Droog bos met productie (grijs).
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Figuur 6.4
Beheertypen Robbenoordbos
en Dijkgatbos (Provincie NoordHolland, 2009; Kaart 1.2
Beheertypen Noord-Holland
ILG gebied Kop van NoordHolland)

Flora- en faunawet
Belangrijke faunawaarden zijn met name broedvogels, trekvogels, vleermuizen en
Boommarter. Effecten op overige diersoorten en flora worden niet verwacht.
Broedvogels
Eind 2010 verschijnt een nieuwe broedvogelatlas voor Noord-Holland, waarvan de
gegevens nog niet beschikbaar zijn voor dit MER. Van SOVON zijn broedvogelgegevens
van 2000 verkregen, aanvullend zijn er gegevens van de terreinen van SBB en van VWG
Wierhaven (2010) verkregen. De SOVON-gegevens zijn op km-blok-niveau, dus de exacte
locatie van de broedparen is niet bekend.
Van de vastgestelde broedvogelsoorten in 2000, zijn er 29 (huidige) Rode lijst-soorten.
Aangezien er geen volledige recente broedvogelinventarisatie beschikbaar is, kan alleen wat
in het algemeen gezegd worden over broedvogels in het plangebied. In het Robbenoordbos
broeden naast veel bosvogels ook IJsvogels (langs de vaarten). De Haukes (bij het
Amstelmeer) kent een hoge dichtheid aan Grutto’s en Tureluurs. Voorheen was sprake van
een bolwerk van de Kwartel langs de Oudelanderweg. Sinds de plaatsing van de
Windturbines langs de Oudelandertocht zijn ze daar nauwelijks meer waargenomen. Het is
niet helemaal uit te sluiten, dat de waarnemers gehinderd worden door geluidsoverlast.
Vast staat, dat locaties waar ze wel worden gehoord, grootschalige gebieden zijn zonder
windturbines (Winters, 2010).
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Voor de effectbeoordeling zijn gegevens van de volgende soort(groep)en gebruikt:
 In het kader van de Flora- en faunawet zijn door het Ministerie van LNV (2009) soorten
aangegeven, waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Van deze 15 soorten,
broedden er in 2000 (gegevens SOVON) 7 in de Wieringermeer: Boomvalk, Buizerd,
Gierzwaluw, Havik, Kerkuil, Ransuil, Sperwer. De gegevens van SBB betreffen Bosuil,
Buizerd, Havik en Sperwer. Veel roofvogels en uilen broeden langs de randen van de
Wieringermeer; Robbenoordbos, Wieringen en de singels langs de wegen langs de westen zuidgrens.
 De Wieringermeer is één van de bolwerken van de Bruine kiekendief in Nederland. Het
uitgestrekte en open landschap wordt doorkruist door vele kanalen met brede rietkragen
en vormt hiermee een ideaal broedbiotoop. Door de teelt van vele soorten gewassen in de
polder is er een grote diversiteit aan prooidieren aanwezig. Kleine knaagdieren en pullen
van vogels zijn de belangrijkste prooidieren. De Bruine kiekendief heeft geen vast nest
waar hij elk jaar weer gebruik van maakt. De keuze van een nestlocatie hangt van rust in
de omgeving en de kwaliteit van het riet. Door baggeren, maaien en strenge winters met
veel sneeuw kan de rietkwaliteit in bepaalde gebieden erg slecht zijn, waardoor de
kiekendieven moeten uitwijken naar plekken met beter riet. De vlieghoogte van Bruine
kiekendieven is variabel. Jagende vogels glijden vlak boven de vegetatie op zoek naar een
prooi. Vogels met een foerageergebied verder van het nest, overbruggen de afstand
daartussen op een hoogte van 10-70 m. Tijdens de baltsperiode vliegen de vogels tot
hoger dan 70 m. In Figuur 6.5 zijn de nestlocaties en mogelijke territoria van Bruine
kiekendieven in 2010 aangegeven. Niet het gehele gebied is voldoende onderzocht, dit is
ook aangegeven in de figuur.

075313103:A

ARCADIS

114

WINDPLAN WIERINGERMEER

Figuur 6.5
Nestlocaties en mogelijke
territoria van de Bruine
kiekendief in de Wieringermeer
in 2010 (gegevens VWG
Wierhaven)

Trekvogels
Het Robbenoordbos is van groot belang als rustplaats voor honderden trekvogels tijdens
het voor- en najaar. De zuidelijke dijk langs het Amstelmeerkanaal is een geleidingsroute
voor laagtrekkende zangvogels. Hetzelfde geld voor de IJsselmeerdijk. Op de trektelpost
Den Oever van VWG Wierhaven, worden jaarlijks circa 1.000.000 vogels geteld exclusief
300.000 – 600.000 spreeuwen (Figuur 6.6).
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Figuur 6.6
Totale aantallen trekvogels
trektelpost Den Oever (Woets,
2009)

Vleermuizen
De Wieringermeer is relatief arm aan vleermuizen. De Laatvlieger is de meest algemene
soort, gevolgd door Ruige dwergvleermuis en Meervleermuis. In kleinere aantallen komen
Watervleermuis, Gewone dwergvleermuis, Rosse vleermuis en Gewone grootoorvleermuis
voor (Kapteyn, 1995). Ruige dwergvleermuis en Meervleermuis maken gebruik van
vleermuiskasten in de uiterste zuidwesthoek t.o. boerderij Ipelsheim (Boshamer, 2009). Het
bos is nog te jong om natuurlijke verblijfplaatsen te kunnen bieden. Daarnaast herbergen
gebouwen (kerken, boerderijen) voor een aantal soorten verblijfplaatsen. In oktober 2010
werden in het Robbenoordbos 30 Ruige dwergvleermuizen in de vleermuiskasten
aangetroffen en in het Dijkgatsbos ook 30 alsmede 7 meervleermuizen (gegevens Jan
Boshamer).
De vleermuizen met verblijfplaatsen in het Robbenoordbos en in de aanwezige gebouwen
jagen in de gehele Wieringermeer langs structuurelementen, met name kanalen en
beplanting. Voor Meervleermuizen is ook het IJsselmeer een belangrijk foerageergebied.
Meervleermuizen migreren in voor- en najaar van en naar hun winterverblijven. De
trekrichting is volgens Kapteyn (1995) zuidelijk. De Noordhollandse Meervleermuizen
overwinteren met name in Zuid-Limburg en de Ardennen (Kapteyn, 1995) en in bunkers
langs de Nederlandse kust (Wassenaar). Ruige dwergvleermuizen migreren in mei en
september, de trekrichting is echter oostwaarts naar Oost-Europa, waar de
voortplantingsverblijven liggen. Het Robbenoordbos is de eerste plek van enige omvang na
Friesland waar de dieren weer kunnen jagen en rusten. Ze blijven hier enkele dagen hangen
om bij gunstig weer verder te vliegen (gestuwde trek). Belangrijke migratieroutes naar het
zuiden zijn de IJsselmeerdijk, Den Oeversche Vaart en het Waardkanaal. Lagere aantallen
zijn geteld langs de Slootvaart, Hoge Kwelvaart en Voorboezem (Van der Linden &
Wondergem, 2008). Ook op Vogeleiland de Kreupel is in september 2008 gestuwde trek
waargenomen van Ruige dwergvleermuizen. De vliegrichting was zuidelijk (Boshamer,
2009).
Voor beide soorten vormt het Robbenoordbos een belangrijk paargebied (Van der Linden,
2008; Van der Linden & Wondergem, 2008).
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Boommarter
De eerste meldingen van een Boommarter in het Robbenoordbos dateren uit 2000. Er werd
een mannetje aangetroffen in een haviknest. In december 2004 was er een melding van een
nest in het bos ten westen van de A7. In eerste instantie werden de waarnemingen
beschouwd als van een eenzame zwerver, die in het bos was blijven hangen
(www.zoogdiervereniging.nl). Inmiddels wordt gesproken over een kleine populatie
Boommarters in het Robbenoordbos, die hier o.a. gebruik maken van nestkasten. In totaal
gaat het in 2008 en 2009 om tenminste 5 waarnemingen (www.waarneming.nl). In 2009
werd een verkeersslachtoffer net buiten het bos gevonden (Noorderdijkweg). In 2008 werd
een verkeersslachtoffer gevonden langs de Zuiderdijkweg, ten noorden van Medemblik.
Beschermde plantensoorten
In het Robbenoordbos komen vier soorten beschermde planten voor (Rademakers, 2006):
Brede wespenorchis (veel locaties door het hele bos), Koningsvaren (in bosstrook westelijk
A7), Rietorchis (een enkele locatie in het oostelijk deel) en Grote kaardebol (in de berm bij
het tankstation langs de A7).

Autonome ontwikkeling
De gemeenten Wieringen en Wieringermeer en de provincie Noord-Holland hebben het
plan opgevat om een randmeer aan te leggen ten zuiden van het voormalige eiland
Wieringen: het Wieringerrandmeer. De doelstelling is o.a. het versterken van de sociaal
economische ontwikkeling, het ontwikkelen van natuur en water (Rademakers, 2006). Een
deel van het Robbenoordbos wordt door de aanleg van het randmeer mogelijk gekapt. Begin
november 2010 heeft de provincie Noord-Holland echter besloten het plan niet uit te voeren.
Daarnaast heeft de provincie Noord-Holland de ambitie een robuuste ecologische
verbinding te realiseren tussen het Zwanenwater, Amstelmeer, Robbenoordbos en
IJsselmeer. De doelstellingen zijn o.a. het vergroten van het Robbenoordbos tot een
oppervlakte aaneengesloten loofbos van minstens 1000 ha (vergroting met 450 ha voor
doelsoort ree); het realiseren van een serie, onderling verbonden, moerasgebieden tussen
Zwanenwater en IJsselmeer en het onderling verbinden en aanvullen van structuurrijke
graslandgebieden tussen de duinen, Wieringen en het Robbenoordbos. De te realiseren
oppervlakte nieuwe natuurgebieden in Wieringen en Wieringermeer is 1600 ha, bovenop de
huidige ruim 1200 ha.

6.9.2

TOELICHTING BEOORDELINGSCRITERIA

Algemeen
Als gevolg van de aanleg van de windturbines en onderhoudspaden, kunnen in beginsel de
onderstaande effecten optreden. Bij de beschrijving van de (potentiële) effecten is
onderscheid gemaakt tussen tijdelijke effecten en permanente effecten:
 Aanlegfase (tijdelijke effecten).
 Eindfase (permanente effecten).
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In algemene zin kan het plaatsen van windmolens gepaard gaan met de volgende effecten
 Oppervlakteverlies.
 Versnippering.
 Verstoring door geluid.
 Optische verstoring.
 Verstoring door mechanische effecten.
 Veranderingen in de populatiedynamiek (sterfte).

Natura 2000
Er is geen sprake van ruimtebeslag op Natura 2000. Effecten op habitats en
habitatrichtlijnsoorten van beide Natura 2000-gebieden zijn niet aan de orde. Het gaat hier
met name om effecten op Vogelrichtlijnsoorten. Het effect van verstoring en dan met name
visuele verstoring, is maatgevend ten opzichte van oppervlakteverlies. Daarnaast komen
vogels om door aanvaringen met windturbines. Nagegaan wordt in hoeverre effecten op
populatieniveau optreden als gevolg van sterfte. Zie hoofdstuk 5 van de passende
beoordeling voor een uitgebreide beschrijving.

EHS
De oostelijke lijn van het Polderrandmodel (over de Wieringermeerdijk) volgt de oostrand
van Robbenoordbos en Dijkgatbos (alleen daar waar dit bos op de dijk uitkomt). Er is hier
sprake van ruimtebeslag en verstoring. Dit geldt ook voor het Boogspantmodel.
De oostelijke lijn van het Boemerangmodel (langs de Hooge Kwelsloot) doorsnijdt het
Robbenoordbos en volgt de westrand van het Dijkgatbos. Er is hier sprake van ruimtebeslag
en verstoring.
Het exacte ruimtebeslag van de te plaatsen windturbines en verhardingen is niet bekend.
Daarom is net als bij Natura 2000, de verstoring als maatgevend bepaald.
In beide gevallen kan sprake zijn van negatieve effecten.

Flora- en faunawet
Broedvogels
Om de verstoring van broed/leefgebied te bepalen, is voor de modellen nagegaan hoeveel
broedparen van jaarrond beschermde soorten en van de Bruine kiekendief binnen de 1250
m-contouren van de modellen vallen. De 1250 m-contour is gebruikt, omdat de gegevens
zijn aangeleverd op km-hok niveau. De exacte locatie van de broedparen binnen het kmblok is niet bekend, zodat de 400 m-contour te onnauwkeurig is.
Trekvogels
Het effect van de lijnopstellingen in de trekbanen is kwalitatief weergegeven.
Vleermuizen
De belangrijkste effecten die vleermuizen kunnen ondervinden van ruimtelijke ingrepen
zijn aantasting van trekroutes en verblijfplaatsen. Het aantasten van verblijfplaatsen is niet
aan de orde, omdat voor zover bekend geen gebouwen worden gesloopt en (in het
Robbenoordbos) geen voor vleermuizen geschikte bomen worden gekapt (te jong).
De structuurelementen in de Wieringermeer (kanalen, beplantingen) zijn van belang als
foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen. Met name Meervleermuizen foerageren op
het IJsselmeer en passeren hiervoor de IJsselmeerdijk. Belangrijke vliegroutes zijn
beschermd door de Flora- en faunawet, omdat ze voor vleermuizen een onmisbaar geheel
vormen voor het populatienetwerk.
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Daarnaast is er in voor- en najaar sprake van migratie van Ruige dwergvleermuizen en
Meervleermuizen in zuidelijke en oostelijk richting. In hoeverre in de Wieringermeer sprake
is van gestuwde trek is niet bekend.
Vleermuizen kunnen slachtoffer worden van windturbines op vlieg- en migratieroutes. De
meeste vleermuisslachtoffers zijn trekkende en veelal op hoogte jagende soorten. De piek
ligt in de najaarstrek. Maar ook niet trekkende soorten zoals de Gewone dwergvleermuis,
die normaliter laag vliegt en foerageert, worden desondanks relatief vaak als slachtoffer
gevonden. Amerikaans onderzoek geeft aan, dat er voornamelijk slachtoffers vallen als de
wieken op een vrijloop stand staan bij weinig wind om later niet te hoeven opstarten.
Avonden met weinig wind bieden optimale vliegomstandigheden voor vleermuizen. Als de
wieken snel draaien bij veel wind, worden minder slachtoffers aangetroffen vanwege de late
activiteit. Over het algemeen wordt op zeer winderige nachten, 5 Beaufort en meer, een
sterke afname in vleermuisactiviteit aangetroffen. Vanaf windkracht 4 kan een clustering
ontstaan in vliegbewegingen en zo mogelijk verplaatsing naar meer beschutte delen (Van
Dullemen & Schut, 2008). Daarnaast is in theorie geluidsverstoring van jagende vleermuizen
mogelijk (Limpens et al., 2007). Het slachtofferrisico van de in de Wieringermeer
waargenomen soorten is weergegeven in Tabel 6.23.
Tabel 6.23
Slachtofferrisico van in de
Wieringermeer voorkomende

Soort

Plan-

NL

gebied

VA

A

5-50

Laatvlieger

vleermuissoorten

Meervleermuis

A=algemeen, VA=vrij

Ruige dwergvleermuis

algemeen, Z=zeldzaam

Gewone dwergvleermuis

Vlieg-

Status

Hoogte
(m)

Structuurgebonden

VliegTrek

hoogte
trek (m)

+/-

Z

VA

0,5 – 10

+++

+

0,5-10

VA

VA

5-50

++/-

+

5-50

A

Z

5-50

++

Watervleermuis

VA

Z

0,5-10

+++

Rosse vleermuis

VA

Z

5-100

---

+

25-100

Gewone grootoorvleermuis

VA

Z

1-10

++++

Rosse vleermuis, Ruige dwergvleermuis en Gewone dwergvleermuis hebben vanwege hun
vlieghoogte een verhoogd risico op aanvaring met windturbines.
Gezien het belang van de structuurelementen voor vleermuizen in de Wieringermeer wordt
het aantal doorsnijdingen van structuurelementen door de geplande modellen gehanteerd
als criterium voor de effectbeoordeling.
Boommarter
Door de aanleg van windturbines en onderhoudspaden in/door het Robbenoordbos
(modellen Boemerang en Boogspant), vindt er ruimtebeslag plaats van leefgebied van de
Boommarter. In hoeverre er effecten van verstoring plaatsvinden op de Boommarter, is niet
bekend.
Beschermde plantensoorten
Gezien de beschreven locaties van het voorkomen van Koningsvaren en Grote kaardenbol in
het Robbenoordbos, worden geen effecten verwacht op deze soorten. Voor Brede
wespenorchis en mogelijk Rietorchis kan sprake zijn van vernietiging van groeiplaatsen
door de aanleg van windturbines of onderhoudspaden ter plaatse.

Samenvatting toetsingscriteria
In Tabel 6.24 zijn de toetsingscriteria ecologie samengevat.
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Tabel 6.24
Toetsingscriteria Ecologie

Categorie

Aspect

Natura 2000

Verstoring vogelrichtlijnsoorten
Verandering in populatiedynamiek vogelrichtlijnsoorten (sterfte)

EHS

Ruimtebeslag en verstoring EHS

Flora- en faunawet

Verstoring broedvogels
Barrièrewerking vleermuizen
Ruimtebeslag Boommarter en beschermde plantensoorten
Barrièrewerking trekvogels

6.9.3

EFFECTBEOORDELING

Verstoring vogelrichtlijnsoorten, niet-broedvogels
Om alle turbines is voor de relevante soorten de soort(groep)specifieke verstoringscontour
getrokken. De verstoringscontour bepaalt welk deel van het foerageergebied van deze
soorten ongeschikt wordt. In Tabel 6.25 is aangegeven wat per model het effect is op de
instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende Natura 2000-gebied. De effectberekening
is in de passende beoordeling nader uitgewerkt en toegelicht.
Tabel 6.25
Verstoring
Vogelrichtlijnsoorten: effect op
instandhoudingsdoelstellingen

Model

Polderrandmodel

Boemerangmodel

Boogspantmodel

IJ

W

IJ

W

IJ

Aalscholver

0

0

0

0

0

0

Bergeend

-

0

-

0

0

0

Bonte strandloper

0

0

W

0

Ijsselmeer (IJ) en Waddenzee

Brandgans

0

0

0

0

0

0

(W)

Brilduiker

0

0

0

0

0

0

0 = geen effect
- = negatief effect
-- = significant negatief effect
(lege cellen: geen

Dwergmeeuw

0

Fuut

--

--

0

0

0

0

Goudplevier

0

0

0

0

0

0

Grauwe gans

--

--

-

-

-

Groenpootruiter
Grote zaagbek

instandhoudingsdoelstelling

Kanoet

voor deze soort)

Kemphaan

0
--

analyse (paragraaf 5.8
passende beoordeling)

--

0

0

--

Kleine zwaan

--

Kolgans

-

Krakeend

-

Kuifeend

--

Meerkoet

0

Middelste zaagbek

0

--

-0

-

Pijlstaart

-

0
-

--

-*

0

0

0

-

0

0
0

0

-*

-

-

0

-*
0

0

-

0
0

--

0

Nonnetje

--

0

0

0

Kleine rietgans

0

0

0

Kievit
* Op grond van een nadere

0

0
-

0

0

0

Rotgans

0

0

0

Scholekster

0

0

0

Slobeend

-

0

0

0

0

Smient

0

0

0

0

0

Steenloper

0

0

0
0

Tafeleend

-

Toendrarietgans

-

-

--

--

-

-

Topper

--

--

0

0

0

0

-

0

-

0

-

0

Tureluur
Wilde eend
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Model

Polderrandmodel

Boemerangmodel

Boogspantmodel

Wintertaling

-

0

0

0

0

0

Wulp

0

0

0

0

0

0

Zilverplevier

0

0

Zwarte ruiter

0

0

0
0

Zwarte stern

0

0

0

0

0

0

Geen effect

20

10

21

26

23

26

Negatief effect

4

9

5

1

2

2

Sign. neg. effect

3

8

0*

1

2

0*

n met id

27

30

27

30

27

30

IJsselmeer
Polderrand heeft met name een significant negatief effect op voor de IJsselmeerdijk
foeragerende soorten eenden en andere watervogels: Fuut, Grote zaagbek, Kuifeend,
Tafeleend, Topper en Wintertaling. Daarnaast heeft Polderrand een significant negatief
effect op in de Wieringermeer foeragerende Kleine rietgans en Kleine zwaan.
Voor Boemerang zijn er significant negatieve effecten op Kleine rietgans, Kleine zwaan en
Tafeleend en bij alleen op Kleine zwaan. Boogspant heeft uitsluiten een significant negatief
effect op Kleine zwaan. Dit op basis van gegevens van telgebieden van SOVON en RWSWaterdienst. Bij nadere analyse van aanvullende gegevens van VWG Wierhaven
(puntlocaties en perceelsniveau), blijken de Kleine zwanen voornamelijk buiten de
verstoringscontouren van Boogspant te foerageren. Op basis van de analyse van deze
aanvullende gegevens, is geen sprake van een significant negatief effect, wel van een
negatief effect.
Waddenzee
Polderrand heeft een significant negatief effect op Fuut, Grauwe gans, Grote zaagbek, Kleine
zwaan en Topper. Boemerang heeft een significant negatief effect op Grote zaagbek, Kleine
zwaan en Toendrarietgans en Boogspant alleen op Grote zaagbek en Kleine zwaan. Wat
betreft de Kleine zwaan, zie hiervoor bij IJsselmeer. Wat betreft de Grote zaagbek; het gaat
hier om het telgebied Zuiderhaven, waarvan de meest zuidwestelijke punt deels binnen de
verstoringscontour van de noordelijkste windturbine van Boogspant ligt. Bij de analyse van
de gegevens van de telgebieden van SOVON en RWS-Waterdienst is uitgegaan van een
evenredige spreiding van de waarnemingen over een telgebied. In de praktijk blijken de
Grote zaagbekken juist niet in deze meest zuidwestelijke punt van de Zuiderhaven te
foerageren. Er is derhalve geen sprake van een significant negatief effect.

Verandering in populatiedynamiek vogelrichtlijnsoorten (sterfte)
In de passende beoordeling is dit aspect nader uitgewerkt voor Brandgans, Grauwe gans,
Kleine zwaan, Kolgans, Lepelaar, Rotgans en Toendrarietgans. Het aantal te verwachten
slachtoffers is berekend op basis van flux en aanvaringskans. Dit aantal is afgezet tegen de
1%-mortaliteitsnorm van beide Natura 2000-gebieden. Bij de genoemde soorten is in geen
enkel model sprake van een overschrijding van de 1%-mortaliteitsnorm voor IJsselmeer en
Waddenzee. Geconcludeerd wordt dat er geen significant negatieve effecten zijn m.b.t.
barrièrewerking en sterfte. De windturbines staan in Windplan Wieringermeer zover uit
elkaar (450-540 m), dat genoemde soorten er op basis van ervaringsgegevens tussen door
kunnen vliegen. De effectberekening is in de passende beoordeling nader uitgewerkt en
toegelicht.

Ruimtebeslag en verstoring EHS
In Figuur 6.7 zijn de modellen weergegeven ten opzichte van de ligging van de EHS.
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Figuur 6.7
Ruimtebeslag / verstoring EHS
per model (links: Polderrand,
rechts: Boemerang, volgende
pagina onder: Boogspant)

Tabel 6.26 geeft het ruimtebeslag / de verstoring per model op de EHS weer, uitgaande van
een verstoringscontour van 400 en 1250 m.
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Model Boemerang

Tabel 6.26
Ruimtebeslag / verstoring EHS
per model

400 m
EHS land

1250 m

Model Polderrand
400 m

1250 m

Boogspantmodel
400 m

1250 m

289

807

191

772

181

EHS water

0

862

345

1382

0

683
59

EHS totaal

289

1669

535

2153

181

742

Het ruimtebeslag / de verstoring bij het model Polderrand is groter dan bij het model
Boemerang. Voor het model Polderrand wordt dit beoordeeld als zeer negatief (--), voor het
model Boemerang als negatief (-). Het ruimtebeslag van het Boogspantmodel op de EHS is
het geringst; licht negatief (0/-).
Gezien het ruimtebeslag en de verstoring dient op basis van de Provinciale Verordening
Ruimtelijke Structuurvisie (Provincie Noord-Holland, 2010) natuurcompensatie plaats te
vinden volgens de Beleidsregel compensatie natuur en recreatie (Provincie Noord-Holland,
2007).

Verstoring broedvogels
In Tabel 6.27 is van de soorten met jaarrond beschermde nesten en de overige soorten, het
aantal broedparen in 2000 opgenomen, en het aantal daarvan per model dat binnen de 1250
m-contour (gegevens 2000 op km-niveau) of 400 m-contour (gegevens 2010 op
locatieniveau) valt.
Tabel 6.27
Verstoring broedvogels:

Soort

jaarrond beschermde soorten

Aantal

Binnen

Binnen

Binnen

in 2000

verstorings-

verstorings-

verstorings-

(* in

contour

contour

contour

2010)

Boemerang

Polderrand

Boogspant

aantallen broedparen binnen

Jaarrond beschermde soorten

1250 m–contour (gegevens

Boomvalk

4

0

0

0

2000) of 400 m-contour

Bosuil*

8

4

1

1

(gegevens 2010) per model.

Buizerd*

26

4

3

4

Gierzwaluw

17

2

0

2

Havik*

9

3

0

2

Kerkuil

3

0

0

0

Ransuil

12

0

0

1

van SBB (2010).

Sperwer*

11

2

0

2

90

15

4

12

Bruine kiekendief: VWG

Totaal
Bruine kiekendief

Wierhaven (2010): 250 m

Zekere nestlocaties

20

0

0

2

Mogelijke territoria

21

6

4

6

Totaal

41

6

4

8

Gegevens 2000 (SOVON), van
met * gemarkeerde soorten

Het totaal aantal broedparen met jaarrond beschermde nesten dat binnen de
verstoringscontour valt, is het grootst bij model Boemerang, gevolgd door het
Boogspantmodel en het geringst bij model Polderrand.
Het aantal broedparen van de Bruine kiekendief dat binnen de 250 m-contour valt, is het
grootst bij de het Boogspantmodel, gevolgd door model Boemerang en het geringst bij
model Polderrand.
Voor het aspect broedvogels als totaal, is het effect van Boemerang en Boogspant als
negatief beoordeeld (-) en voor Polderrand als licht negatief (0/-).
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Barrièrewerking vleermuizen
Tabel 6.28 geeft het aantal doorsnijdingen van structuurelementen per model (Figuur 6.8).
Hiervoor zijn de hoofdwatergangen en bomenrijen langs kruisende wegen genomen.
Figuur 6.8
Barrièrewerking vleermuizen:
doorsnijdingen structuurelementen per model. Links:
Polderrand, rechts: Boemerang,
volgende pagina: Boogspant.

Daarnaast doorsnijden de modellen Boemerang en Boogspant het Robbenoordbos over een
lengte van 2 km. Het model Polderrand grenst over 2 km aan het Robbenoordbos waar deze
grenst aan het IJsselmeer (foerageergebied). Gezien de gelijke lengte wordt op dit punt geen
verschil verwacht tussen de modellen en telt alleen het aantal doorsnijdingen.
Tabel 6.28
Barrièrewerking vleermuizen:
aantal doorsnijdingen

Aspect
Aantal doorsnijdingen structuurelementen

Model

Model

Boemerang

Polderrand

15

13

Model
Boogspant
11

structuurelementen
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Alle modellen zorgen voor aantasting van vlieg- en migratieroutes van vleermuizen in de
Wieringermeer, waarbij het model Boemerang slechter scoort dan de andere modellen. De
doorsnijdingen van model Polderrand liggen meer aan de randen van het plangebied, de
doorsnijdingen van model Boemerang liggen meer in de kern van het gebied. Voor
vleermuizen uit het Robbenoordbos die in de Wieringermeer foerageren, wordt model
Boemerang om deze reden beoordeeld als negatief, terwijl de modellen Polderrand en
Boogspant als licht negatief wordt beoordeeld.

Boommarter en beschermde plantensoorten
De effecten op Boommarter, Brede wespenorchis en mogelijk Rietorchis, worden alleen
kwalitatief beoordeeld. Bij de modellen Boemerang en Boogspant vindt ruimtebeslag plaats
in het Robbenoordbos op leefgebied resp. groeiplaatsen van genoemde soorten. Beide
modellen hebben een negatief effect, model Polderrand een neutraal effect.

Barrièrewerking trekvogels
De huidige windturbines in de Wieringermeer interfereren niet met de beschreven
trekbanen. Bij Model Polderrand volgt de lijnopstelling op de IJsselmeerdijk een belangrijke
trekbaan. Bij model Boemerang volgt het noordelijkste deel van de meest oostelijke
lijnopstelling een belangrijke trekbaan vanaf de Afsluitdijk naar het Robbenoordbos. In het
bijgestelde model Boemerang is dit gedeelte echter geen onderdeel meer van het Windplan
Wieringermeer. Wel ligt het deel van dezelfde lijnopstelling in het Robbenoordbos
middenin het rustgebied. Hetzelfde geldt voor het Boogspantmodel. Alle drie de modellen
hebben daarom een negatief effect op trekvogels.

Samenvatting effectbeoordeling
Tabel 6.29 geeft een samenvatting van de Effectbeoordeling ecologie.
Tabel 6.29
Effectbeoordeling Ecologie

Categorie
Natura 2000

Refe-

Model

Model

Model

rentie

Boemerang

Polderrand

Boogspant

Verstoring vogelrichtlijnsoorten

0

--

--

-

Verandering in

0

0

0

0

0/-

Aspect

populatiedynamiek
vogelrichtlijnsoorten (sterfte)
EHS

Ruimtebeslag en verstoring EHS

0

-

--

Flora- en

Verstoring broedvogels

0

-

0/-

-

faunawet

Barrièrewerking vleermuizen

0

-

0/-

0/-

Ruimtebeslag Boommarter en

0

-

0

-

0

-

-

-

beschermde plantensoorten
Barrièrewerking trekvogels

Score:++ = zeer positief; + = positief; 0/+ = licht positief; 0 = neutraal; 0/- = licht negatief;
-= negatief; - - = zeer negatief
Voor Ecologie hebben de modellen Boemerang en Polderrand per saldo zeer negatieve
effecten. Het Boogspantmodel scoort het meest gunstig, maar heeft nog steeds negatieve
effecten voor ecologie.

6.9.4

MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN

Natura 2000
Als gevolg van alle modellen treden negatieve en significant negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden IJsselmeer en Waddenzee. De
mogelijkheden voor mitigatie zijn in deze paragraaf nader beschreven.
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Voor verstoring foerageergebied
Uitgaande van het Boogspantmodel, dat als voorkeursmodel wordt gehanteerd, is er sprake
van negatieve effecten op een aantal niet-broedvogelsoorten. Door (optische) verstoring
wordt een deel van het foerageergebied in de Wieringermeer minder geschikt. Mitigatie kan
plaatsvinden door in de open gedeelten van de polder met het agrarisch gebruik, meer
rekening te houden met de voedselvoorkeuren van de betreffende soorten. Het gaat hierbij
met name om op agrarisch land foeragerende Kleine zwanen, ganzen en enkele
eendensoorten. Agrariërs in (delen van) de Wieringermeer zouden gestimuleerd kunnen
worden hun teeltplan gedeeltelijk aan te passen aan de overwinterende ganzen en zwanen,
door oogstresten langer te laten liggen of ervoor te zorgen dat voedselgewassen in de winter
langer overstaan. Bij voorkeur dient dit planmatig te worden georganiseerd, zodat er elke
winter voldoende extra voedsel kan worden aangeboden. Hiertoe kan een
stimuleringssubsidie worden opengesteld. De minimale oppervlakte / voedselhoeveelheid
hiervoor is niet verder doorgerekend in het kader van de passende beoordeling.
Voor barrièrewerking/sterfte
Om barrièrewerking te minimaliseren, zouden windparken zo ontworpen moeten worden,
dat lange lijnopstellingen van turbines worden voorkomen of op bepaalde afstanden met
openingen worden onderbroken. Langs de Waterkaaptocht is in de bestaande turbineopstelling om die reden in het verleden bewust een “gat” gelaten (twee “ontbrekende”
turbines in lijnopstelling) als corridor voor met name Kleine zwanen en Toendrarietganzen,
om vrije doortocht te houden tussen hun foerageergebieden en hun slaapplaats op het wad
bij Wieringen. Dit “gat” is inmiddels alsnog opgevuld met 2 turbines, waardoor de corridor
niet meer bestaat.
De onderlinge afstand tussen de turbines in het Windplan Wieringermeer bedraagt in de
lijnopstellingen circa 450-540 m. Als de afstand tussen de windturbines meer dan 3x de
rotordiameter is, vliegen vogels er tussendoor. De rotordiameter van de nieuwe turbines is
126 m, d.w.z. dat bij een onderlinge afstand van 378 m vogels er tussendoor kunnen
vliegen. In het windplan Wieringermeer is dat derhalve het geval.
Op de belangrijkste vliegroutes, d.w.z. tussen Amstelmeer en Wieringermeer (Boemerang
en Boogspant), tussen de Kop van de Afsluitdijk en de Wieringermeer en langs de
IJsselmeerdijk (alle modellen), zou de onderlinge afstand aanvullend kunnen worden
vergroot ter vermindering van de aangegeven negatieve effecten op Kleine zwaan en
overige ganzensoorten. Deze effecten zijn echter niet significant.EHS
Als gevolg van aantasting van de EHS, met name ter hoogte van Robbenoordbos en
Dijkgatbos, dient compensatie plaats te vinden op basis van de Beleidsregel compensatie
natuur en recreatie (Provincie Noord-Holland, 2007). Hiervoor dient een
natuurcompensatieplan te worden opgesteld. Uitgegaan dient te worden van de
oppervlakte ruimtebeslag per natuurbeheertype. Daarbij is een kwaliteitstoeslag van
toepassing, afhankelijk van de ontwikkelingstijd van het natuurbeheertype. Voor Vochtig
bos met productie en Droog bos met productie is geen kwaliteitstoeslag aan de orde. Voor
Haagbeuken- en essenbos is de ontwikkelingstijd 30 – 100 jaar en geldt een kwaliteitstoeslag
van 2/3; voor Kruiden- en faunarijk grasland is de ontwikkelingstijd 10 jaar en geldt een
kwaliteitstoeslag van 1/3.

075313103:A

ARCADIS

126

WINDPLAN WIERINGERMEER

Overig
De onderhoudspaden worden, op basis van de huidige ervaringen, gebruikt door agrariërs
en recreanten. Dit zorgt voor extra verstoring. Het niet toegankelijk maken van de
onderhoudspaden voor deze groepen voorkomt extra verstoring van in de Wieringermeer
foeragerende vogels.

Flora- en faunawet
De onderhoudspaden worden, op basis van de huidige ervaringen, gebruikt door agrariërs
en recreanten. Dit zorgt voor extra verstoring. Het niet toegankelijk maken van de
onderhoudspaden voor deze groepen voorkomt extra verstoring van in de Wieringermeer
foeragerende vogels.
Om vleermuisslachtoffers te voorkomen, dienen de wieken bij weinig wind niet op een
vrijloop-stand te worden gezet, maar stil te worden gezet. Dit brengt mogelijk meerkosten
met zich mee, omdat de turbine bij gunstige wind opnieuw opgestart dient te worden.

6.9.5

LEEMTEN IN KENNIS
De aanbevolen standaardrichtlijnen vanuit de Eurobats resolutie over vleermuizen en
windenergie vraagt om monitoring van de slachtoffers en sterfte. Naar sterfte van
vleermuizen in de Wieringermeer is, i.t.t. vogels, nog geen gericht onderzoek gedaan.

6.10

RUIMTEGEBRUIK
De aanleg van windturbines heeft effect op het huidige ruimtegebruik in het plangebied.
Het aspect ruimtegebruik beschrijft het ruimtebeslag op landbouw en de invloed op
straalpaden en het radargebied van Defensie. De invloed op eventueel nabij gelegen
gasleidingen is meegenomen in paragraaf 6.13, Externe Veiligheid. Nadelige effecten op
woongebieden zijn meegenomen in de paragrafen 6.5 en 6.7, Geluid en Slagschaduw.

6.10.1

HUIDIGE SITUATIE EN AUTONOME ONTWIKKELING
Het plangebied voor de herstructureringsopgave van de windturbines beslaat vooral het
landelijk gebied van de gemeente Wieringermeer. Dit bestaat voornamelijk uit rationeel
verkavelde landbouwgrond, gebruikt voor akkerbouw en grasland. In het plangebied zijn
een aantal (agrarische) bedrijfswoningen en gebouwen gelegen.
Vanuit de zendmast in het Robbenoordbos in het noorden van Wieringermeer doorkruist
een straalpad van KPN de gemeente. De afstand tussen de hartlijn van een
windturbinetoren en de hartlijn van een beschermd straalpad dient groter te zijn dan de
rotorstraal, met een minimum van 35 meter [4]. De dichtstbijzijnde radar, radarpost De
Kooy, staat op de basis in Den Helder. Het plangebied bevindt zich hierdoor in het
radarverstoringsgebied.
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6.10.2

TOELICHTING BEOORDELINGSCRITERIA

Ruimtebeslag landbouw
De aanwezigheid van de windturbines en ontsluitingspaden neemt ruimte in beslag. Het
uiteindelijke ruimtebeslag van het windplan blijft dus beperkt tot de oppervlakte van de
windturbines en de aan te leggen toegangspaden. Het huidige agrarische gebruik rondom
de windturbines en toegangspaden kan zonder beperkingen door de eigenaars /gebruikers
worden voortgezet. Aan de hand van een kwantitatieve inschatting van het totale
ruimtebeslag op het agrarische grondgebied vindt op basis van expert judgement een
beoordeling plaats.

Radargebied Defensie en straalpaden
In de praktijk hanteert Defensie een verstoringsnorm van maximaal 10% van het
radarbereik. Het radarverstoringsgebied binnen een straal van 10 km en een tiphoogte van
45 meter wordt deze norm overschreden en is de aanleg van windturbines vrijwel zeker
uitgesloten. Tussen de 10 en 15 km is het afhankelijk van de hoogte, breedte, opstelling,
opbouw en het materiaal van het object of er een onaanvaardbare verstoring optreedt. Na
15 km treden er volgens deskundigen van Defensie wellicht geen onaanvaardbare
verstoringen op. Een toets van het uiteindelijke plan moet uitwijzen of er sprake is van
verstoring.
Het straalpad van KPN dat de gemeente doorkruist kan verstoord worden door de
nabijheid van windturbines. De afstand tussen de hartlijn van een windturbinetoren en de
hartlijn van een beschermd straalpad dient groter te zijn dan de rotorstraal, met een
minimum van 35 meter9.
Voor zowel het radargebied als het straalpad geldt dat de verstoring bepaald wordt door de
nabijheid van windturbines. Aan de hand van expert judgement vindt een kwalitatieve
beoordeling plaats.

6.10.3

EFFECTBEOORDELING

Ruimtebeslag landbouw
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Afbeelding 6.80 geeft een beeld van de drie modellen ten opzichte van de
landbouwgebieden in de gemeente Wieringermeer.
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Afbeelding 6.80
Landbouwgebieden in de
gemeente Wieringermeer

Uit Afbeelding 6.80 is op te maken dat de modellen gelegen zijn in overwegend
landbouwgebied. Ruimteverlies van op landbouwgebied is hierdoor onvermijdelijk. Deze
hoeveelheid is echter van dien aard dat het agrarisch gebruik om de turbines en
toegangswegen heen geen beperkingen ondervindt. Omdat op dit detailniveau nog niet
exact bepaald kan worden hoeveel en waar de turbines geplaatst worden, zijn de modellen
onderling gelijk beoordeeld. Zowel het model Polderrand, het model Boemerang als het
Boogspantmodel krijgen een licht negatieve score (0/-).
Tabel 6.30
Effectbeoordeling ruimtebeslag
landbouw

Criterium
Ruimtebeslag
landbouw

Referentiesituatie

Model
Boemerang

0

0/-

Model Polderrand

Boogspantmodel

0/-

0/-

Score:++ = zeer positief; + = positief; 0/+ = licht positief; 0 = neutraal; 0/- = licht negatief;
-= negatief; - - = zeer negatief

Radargebied Defensie en straalpaden
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Afbeelding 6.Afbeelding 6.81 en Afbeelding 6.82 tonen respectievelijk het radargebied en
het straalpad van KPN ten opzichte van de drie modellen.

Afbeelding 6.81
Radargebied Defensie
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Afbeelding 6.82
Beschermingszone straalpad KPN

Afbeelding 6.Afbeelding 6.81 laat zien dat alle drie de modellen binnen de radarzone van 15
km vallen. Binnen deze zone kan er mogelijk verstoring optreden, afhankelijk van het type
en de omvang van de turbine. Gelet op de relatief hoge masthoogte (120 m) is het
waarschijnlijk dat radarverstoring optreedt. Om die reden zijn de drie modellen voor dit
aspect negatief beoordeeld (-).
Afbeelding 6.82 toont de beschermingszone van het straalpad van KPN ten opzichte van de
modellen. Alle drie de modellen kruisen het straalpad tweemaal. De afstand tussen de
windturbines (circa 500 m) is groot genoeg om het straalpad zonder verstoring tussen de
opstellingen door te laten lopen. Op dit detailniveau kan nog niet exact bepaald worden
waar de turbines geplaatst worden, waardoor het ook mogelijk is dat de turbines op een
hinderlijke afstand van het straalpad staan. Om die reden zijn de modellen licht negatief
beoordeeld (0/-).
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Tabel 6.31
Effectbeoordeling radargebied
Defensie en straalpaden

Criterium

Referentiesituatie

Radargebied
Defensie
Straalpad
KPN

Model
Boemerang

Model Polderrand

Boogspantmodel

0

-

-

-

0

0/-

0/-

0/-

Score:++ = zeer positief; + = positief; 0/+ = licht positief; 0 = neutraal; 0/- = licht negatief;
-= negatief; - - = zeer negatief

6.10.4

MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN
Bij de situering van de ontsluitingspaden van en naar de turbines kan rekening worden
gehouden met al bestaande wegen en de wens of voorkeur van de gebruiker/eigenaar.

6.10.5

LEEMTEN IN KENNIS
Voor het radargebied van defensie is nog geen toets uitgevoerd. Deze toets moet uitwijzen
in welke mate de betreffende modellen een verstorende werking hebben op de radar.

6.11

ARCHEOLOGIE

6.11.1

HUIDIGE SITUATIE EN AUTONOME ONTWIKKELING

Archeologie in de Wieringermeer
Door de afdekking met klei en zand is de kennis van de archeologie van het plangebied op
het ogenblik nog niet erg groot. Een archeologische veldkartering op de Pleistocene kern
van Wieringen direct ten noorden van het plangebied heeft evenwel meer dan 100 locaties
met vondsten uit de IJzertijd, de Romeinse Tijd, de Vroege en Late Middeleeuwen
opgeleverd. Dit betekent dat zeker in het gebied grenzend aan de ‘oude land’ in de bodem
(bijvoorbeeld de Polder Waard-Nieuwland) archeologische sporen verwacht mogen
worden.

Archeologische verwachtingswaarde
De archeologische verwachtingswaarde kan worden gesplitst in een landgebonden en
watergebonden verwachtingswaarde.
LANDGEBONDEN

De landgebonden verwachtingswaarde heeft betrekking op het Pleistocene landoppervlak

VERWACHTINGSWAARDE

onder de latere veen- en mariene afzettingen. De archeologische verwachting betreft vooral
de steentijden (Paleolithicum tot en met Neolithicum). In de latere prehistorie en de
protohistorie is aan de noordkant mogelijk sprake van bewoning en aan het veengebied
gerelateerde activiteit. In de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd gaat het vooral om
activiteiten die in verband staan met de bedijking, de landinrichting en ontwatering van het
veen/kleigebied in relatie tot in het bijzonder de eerste inpoldering.

WATER- EN ZEEGEBONDEN

De water- en zeegebonden verwachtingswaarde heeft betrekking op allereerst de oudere

VERWACHTINGSWAARDE

mariene afzettingen uit de periode van 5000-3800 BP zelf. In deze afzetting kunnen mogelijk
Neolithische kampementen en/of vaartuigen aanwezig zijn. In de jongere mariene
afzettingen uit de late Middeleeuwen en Nieuwe tijd zijn vooral buiten de polders
scheepswrakken te verwachten.
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Het is bij de huidige stand van kennis bijzonder lastig de verwachtingwaarden in
categorieën te vertalen. Het verwachtingsbeeld zoals dat voorkomt op de huidige versie van
de Indicatieve kaart van Archeologische Waarden (IKAW (3e generatie) is zeker voor het
gebied van de Wieringermeer niet maatgevend. Voor de landgebonden waarden uit de
steentijden is gezien de vernatting van het gebied in de loop van de tijd ook een verloop van
de waarde aan te nemen: de verwachting neemt van het zuiden naar het noorden toe. Voor
het gebied van de beide polders geldt een verwachtingswaarde die samenhangt met de
bedijkings- en inpolderinggeschiedenis.
Een zeegebonden verwachtingswaarde is gekoppeld aan mogelijke Neolithische wetland
bewoning (en daaraan gerelateerd) transport over water en aan de potentiële aanwezigheid
van scheepswrakken. De kans op (relatief gave) scheepswrakken is voornamelijk aanwezig
in of nabij de geul(en) die in de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd aan de zuidzijde van
Wieringen liep(en). De kans op scheepsresten in het latere poldergebied is veel kleiner
omdat het water daar relatief ondiep was en gestrande schepen door de bewoners snel
zullen zijn ontmanteld of op natuurlijke wijze zijn verteerd.

6.11.2

TOELICHTING BEOORDELINGSCRITERIA
De meeste effecten op archeologie spelen op mastvoetniveau een rol, tijdens de
aanlegfase van de mastvoeten van de turbines. Het af- en doorgraven van de bodem in het
plangebied heeft een negatief effect op de archeologische waarden. Voor de gemeente
Wieringermeer is op basis van de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)
nagegaan of er mogelijk hoge waarden in de bodem te verwachten zijn. Deze kaart
projecteert op het plangebied drie kleuren; laag, midden en hoog. Een lage
verwachtingswaarde betekent dat de kans klein is dat op die locatie archeologische sporen
worden aangetroffen. Bij een middelhoge en een hoge verwachtingswaarde is de kans op
een archeologische vondst navenant groter.
Dit effectcriterium vormt de basis voor de beoordeling van het onderdeel archeologie in dit
MER. Het effect is direct gekoppeld aan:


Verstoring van verwachte archeologische waarden.

In het plangebied zijn delen aanwezig met een hoge archeologische verwachtingswaarde.
Op dit moment is nog niet duidelijk waar de windturbines exact geplaatst worden. Voor de
effectbepaling zijn de modellen geprojecteerd op de kaart met verwachtingswaarden in het
plangebied. Het gewicht van de effecten laat zich niet gemakkelijk kwantificeren en is
daarom gebaseerd op expertbeoordeling.

6.11.3

EFFECTBEOORDELING
Afbeelding 6.83 toont de drie modellen ten opzichte van de verwachte archeologische
waarden in het plangebied. In de effectbeoordeling van de alternatieven zijn de effecten van
de uitbreiding van het ECN-testpark meegenomen. De uitbreiding van het ECN-testpark
bestaat uit een uitbreiding aan de Scherventocht en een uitbreiding aan de Korte
Middenmeertocht. De Scherventocht ligt in een gebied met een midden tot hoge
archeologische verwachtingswaarde. De Korte Middenmeertocht grenst aan dat gebied en
kent een lage tot middelhoge archeologische verwachtingswaarde.
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Afbeelding 6.83
Archeologische
verwachtingswaarde gemeente
Wieringermeer per model

Het plangebied bestaat in het zuidwesten voor een groot deel uit grondgebied met een
middelhoge en hoge verwachtingswaarde. Zowel model Boemerang, model Polderrand als
het Boogspantmodel hebben in dit gebied windturbines staan. Verder raken de onderste
windturbines van opstelling langs het IJsselmeer in het model Polderrand gebieden met een
hoge verwachtingswaarde. In het model Boemerang en het Boogspantmodel zijn het juist de
bovenste turbines van de opstelling die door gebieden met een hoge verwachtingswaarde
lopen. De modellen zijn om die reden licht negatief (0/-) beoordeeld.
Tabel 6.32
Effectbeoordeling Archeologie

Criterium

Referentiesituatie

Model
Boemerang

Model Polderrand

Boogspantmodel

Verstoring van
verwachte
archeologische

0

0/-

0/-

0/-

waarden

Score:++ = zeer positief; + = positief; 0/+ = licht positief; 0 = neutraal; 0/- = licht negatief;
-= negatief; - - = zeer negatief
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6.11.4

MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN
Archeologie kan niet doelbewust worden gecreëerd of verplaatst. Toch bestaan er
mitigerende maatregelen binnen de archeologie. De wet op de Archeologische
Monumentenzorg is er op gericht archeologische waarden zoveel mogelijk te beschermen.
Planaanpassing met als doel archeologische waarden te ontzien heeft daarom vanuit
archeologiebeleid de voorkeur. Wanneer het niet mogelijk is deze waarden in situ te
bewaren, kan men deze ex situ bewaren. Dit houdt in dat door middel van veldonderzoek
de archeologische waarden in de vorm van kennis en documentatie worden bewaard.
Ook het voorkomen dat tijdens eventuele bodemingrepen verrassingen in de vorm van
onverwachte archeologische vondsten opduiken en het voorkomen van schade aan het
archeologische bodemarchief behoort tot de mitigerende maatregelen.

6.11.5

LEEMTEN IN KENNIS
Voor dit MER is gebruik gemaakt van bestaande kennis van de Indicatieve Kaart
Archeologische Waarden. Er is een verwachting uitgesproken voor het onderzoeksgebied.
Deze verwachting wordt voldoende geacht voor een effectbepaling voor dit MER. Gezien de
omvang van het onderzoeksgebied en het detailniveau van onderzoek zullen zich hier
ongetwijfeld nog onbekende archeologische waarden bevinden. Het is echter onbekend
waar deze liggen en wat de waarde ervan is, aangezien hier sprak is van een verwachting.
Slechts door middel van veldonderzoek kan worden vastgesteld wat er zich in de
ondergrond bevindt.

6.12

BODEM EN WATER

6.12.1

HUIDIGE SITUATIE EN AUTONOME ONTWIKKELING

Aantasting geomorfologie en aardkundige monumenten
De gemeente Wieringermeer heeft in haar Bodembeheersplan een kaart met
geomorfologische en aardkundige waarden opgenomen (zie bijlage 7). In het
Bodembeheersplan wordt per geval aanvullend getoetst op wettelijke regelgeving,
respectievelijk waar aanvullende stringentere eisen gelden danwel vrij grondverzet niet is
toegestaan. Hieronder vallen de geomorfologische en aardkundige waarden. Deze waarden
vormen de referentiesituatie ten opzichte van de alternatieven.

Optreden van zetting
Voor de Wieringermeerpolder is de bodemdaling ordegrootte 0,10 tot 0,20 m voor het jaar
2100 [5]. De deklaag wordt in het onderzoeksgebied gevormd door de afzettingen behorend
tot de Westland Formatie. Op het voormalige eiland Wieringen heeft de Westland Formatie
een beperkte dikte van overwegend 1 à 2 m. In zuidelijke en oostelijke richting neemt de
dikte verder toe tot meer dan vijftien meter.
Op de bodemkaart schaal 1:50.000 liggen zijn bodemtypes omschreven als associaties
‘zeekleigronden met zand en lichte zavel’, plaatselijk met een moerige ondergrond,
Pleistoceen zand en deels ook vergraven of geëgaliseerd. Lokaal is de bovengrond zwaarder
met dezelfde wisselende ondergrond.
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Afbeelding 6.84 geeft de zettinggevoeligheid weer. Met de groene kleur zijn de matig
zettinggevoelige gebieden weergegeven. Dit zijn de moerige gronden en de gerijpte
kleiafzettingen. In geel zijn de beperkt zettinggevoelige bodems aangegeven, dit zijn de
zandige afzettingen. In bruin zijn de zettinggevoelige gebieden weergegeven die bestaan uit
veengronden en ongerijpte kleigronden.
Afbeelding 6.84
Zettinggevoeligheid in de
gemeente Wieringermeer

Invloed op waterhuishouding
De Wieringermeerpolder ligt ver beneden zeeniveau: van –3,0 m NAP aan de randen tot –
6,5 m NAP in het laagste deel van de Polder. Over de gehele Polder treedt (brakke) kwel op.
De ondiepe ondergrond in de polder bestaat voornamelijk uit moerige en kleiige gronden.
Binnen de Wieringermeerpolder worden vier afdelingen en vijf peilgebieden onderscheiden,
deze zijn weegegeven op de kaart in bijlage 8.
Om de zoute kwelstroming naar het wateraanvoersysteem en de noodzaak tot doorspoelen
te verminderen wordt in het noordelijk gedeelte van de Wieringermeerpolder een
gescheiden stelsel van aanvoersloten op een verhoogd peil toegepast.

075313103:A

ARCADIS

137

WINDPLAN WIERINGERMEER

Afbeelding 6.85
Chloridegehalten in het
grondwater

De stijghoogte is over het algemeen groter dan de freatische grondwaterstand wat leidt tot
een dominante kwelsituatie in met name de Wieringermeerpolder. De kwelintensiteit
varieert tussen 1 à 2 mm/dag in het noordoosten van de Wieringermeerpolder en polder
Waard-Nieuwland, tot circa 0,5 mm/dag in het zuidwesten van de Wieringermeerpolder en
de kogen op het eiland Wieringen.
Door de aanwezige kwel vindt transport van chloride plaats naar het grond- en
oppervlaktewater. In Afbeelding 6.85 zijn de chloridegehalten in het oppervlaktewater en
de te verwachten trend uit de metingen.
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Afbeelding 6.86
Gemiddelde chloride
concentratie (mg/L)

De metingen suggereren een verzoeting van het oppervlaktewatersysteem in vrijwel de
gehele Wieringermeerpolder. De verzoeting wordt waarschijnlijk veroorzaakt door:
 Een toename van inlaat van zoet water vanuit het IJsselmeer en omliggende
boezemwateren voor beregening in de Wieringermeerpolder.
 Verzoeting van het IJsselmeer (en dus verzoeting van het inlaatwater).
 De opwaartse beweging van fossiel zoet grondwater in de zuidelijke helft van de
Wieringermeerpolder.

6.12.2

TOELICHTING BEOORDELINGSCRITERIA

Aantasting geomorfologie en aardkundige monumenten
Aan een leesbaar landschap is te zien hoe het is ontstaan en waar het voor dient. Een
landschap is beter leesbaar naarmate het een zichtbaar geheel vormt ten opzichte van de
context en de mate waarin het gebruik aansluit op de ondergrond (geomorfologie en
aardkunde).
De fundering en de aanleg van de van windturbines kan de bodemopbouw en de
verschijningsvorm (reliëf) van geomorfologisch waardevolle objecten negatief beïnvloeden
als gevolg van het aanleggen van de werkstrook, graven van de sleuf en ontgraven bouwput
voor de fundering. De beïnvloeding door de kabels (lijnvormige ingreep) heeft betrekking
op een (klein) deel van de geomorfologisch waardevolle gebieden en objecten (vlakvormig).
Na de aanleg van de kabels zal de oorspronkelijke laagopbouw en reliëf van de werkstrook,
sleuf en bouwputten worden hersteld. De aanwezige waardkundige waarden worden
echter aangetast.

Optreden van zetting
Zetting treedt op wanneer de waterstand door tijdelijke bemaling lager wordt dan de van
nature laagste waterstand (GLG) en neemt af tot de rand van het waar de zetting gelijk aan 0
mm is.
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Zetting binnen de werkstrook door bemaling, het gebruik van machines, wordt
gecompenseerd door toevoeging van zand bij opvulling van de leidingsleuf en afwerking
van de werkstrook. Zetting buiten de werkstrook wordt niet gecompenseerd en heeft een
grotendeels permanent karakter.

Invloed op waterhuishouding
Door het graven van de (tijdelijke) sleuf voor de kabels en bouwputten wordt de afsluitende
deklaag of scheidende laag voornamelijk keil met circa 1 a 2 meter doorsneden, waardoor de
grondwaterstroming in het onderliggende watervoerend pakket (zandige afzettingen)
beïnvloed zou kunnen worden. Omdat de kabels en fundering in den droge wordt
aangelegd, wordt bij het dichten van de sleuf de oorspronkelijke bodemopbouw en daarmee
de afsluitende (dek)laag hersteld, waardoor er slechts een tijdelijk effect optreedt op de
grondwaterstroming in het watervoerende pakket onder de deklaag. Dit effect treedt op in
de aanlegperiode dat de sleuf en bouwputten aanwezig zijn.
Naast de effecten die samenhangen met kwel zal ook de oppervlaktewaterkwaliteit
beïnvloed worden door de lozing die plaat heeft tijdens de bemaling voor aanleg in den
droge. Voor deze lozing hanteert het waterschap gebiedsspecifieke normen om de tijdelijke
effecten te voorkomen. De lozing is tijdelijk tijdens de aanlegfase, het heeft daarmee geen
permanent effect.

6.12.3

EFFECTBEOORDELING

Aantasting geomorfologie en aardkundige monumenten
Model Polderrand
In dit model wordt ter plaatse van:
 Uitbreiding van ECN windturbinepark mogelijk delen (percelen) nabij Wieringerwerfzuid.
 Westelijk deel windturbinepark nabij Anna-Paulowna
een geomorfologisch of aardkundig waardevol gebied doorsneden.

Model Boemerang
In dit model wordt ter plaatse van:
 Uitbreiding van ECN windturbinepark mogelijk delen (percelen) nabij Wieringerwerfzuid
 Westelijk deel windturbinepark nabij Anna-Paulowna.
een geomorfologisch of aardkundig waardevol gebied doorsneden.

Boogspantmodel
In dit model wordt ter plaatse van:
 Uitbreiding van ECN windturbinepark mogelijk delen (percelen) nabij Wieringerwerfzuid.
 Westelijk deel windturbinepark nabij Anna-Paulowna
een geomorfologisch of aardkundig waardevol gebied doorsneden.
Bij het model Polderrand en het Boogspantmodel wordt een groter deel van een
geomorfologisch of aardkundig waardevol gebied doorsneden. Deze alternatieven scoren
hierop negatiever dan model Boemerang.
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Tabel 6.33
Effectbeoordeling aantasting
geomorfologie en aardkundige
monumenten

Criterium

Referentiesituatie

Model

Model

Boemerang

Polderrand

0/-

-

Boogspantmodel

aantasting
geomorfologie

0

en aardkundige

-

monumenten

Score:++ = zeer positief; + = positief; 0/+ = licht positief; 0 = neutraal; 0/- = licht negatief;
-= negatief; - - = zeer negatief

Optreden van zetting
Ingeschat is dat de zetting beperkt blijft tot maximaal 10 mm aan de rand van de
bemalingbij bodemprofielen waar veen of ongerijpte klei tot een diepte van circa 2,0 m-mv
aanwezig is, tot 0 mm aan de rand van het beïnvloedingsgebied voor
grondwaterstanddaling. Bij deze ordegrootte van zetting zijn geen grote risico’s op belangen
(woningen, gevoelige objecten). Aangezien het ruimtebeslag van de werkzaamheden
overwegend plaatsheeft op de matig zettinggevoelige gronden zijn er geen negatieve
effecten op de belangen te verwachten.
Tabel 6.34
Effectbeoordeling optreden
van zetting

Criterium

Referentiesituatie

Model

Model

Boemerang

Polderrand

0

0

Boogspantmodel

Optreden van
zettingen

0

0

Score:++ = zeer positief; + = positief; 0/+ = licht positief; 0 = neutraal; 0/- = licht negatief;
-= negatief; - - = zeer negatief

Invloed op waterhuishouding
De effecten van de verstoring van de deklaag is tijdelijk. Wanneer de gehele weerstand van
de deklaag met het aanvullen van de sleuf niet gerealiseerd kan worden dan is er een
potentiële toename in zoute kwel en toename chloridenconcentraties in het
oppervlaktewater. Dit kan echter zeer lokaal plaats vinden, en heeft op de schaal van
watergangen geen significant effect.
Tabel 6.35
Effectbeoordeling invloed op
waterhuishouding

Aspect

Referentiesituatie

Model

Model

Boemerang

Polderrand

0

0

Boogspantmodel

Invloed op
waterhuishouding

0

0

Score:++ = zeer positief; + = positief; 0/+ = licht positief; 0 = neutraal; 0/- = licht negatief;
-= negatief; - - = zeer negatief

6.12.4

MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN

Aantasting geomorfologie en aardkundige monumenten
De volgende mitigerende maatregel kan genomen worden om de effecten te verminderen.
De breedte van de werkstrook zoveel mogelijk beperken, in het bijzonder in de benoemde
gebieden. Daarnaast kunnen omleidingen van kabels overwogen worden wanneer dit
mogelijk is (afhankelijk van de aard en omvang aanwezige waarde).
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Optreden van zetting
Ter plaatse van de werkstrook zal het grondtekort dat ontstaan is door zetting, aangevuld
worden.

Invloed op waterhuishouding
Door het terugbrengen van de oorspronkelijke bodemopbouw, zijn de effecten overwegend
tijdelijk. Bij het ontgraven van het kleipakket en terugplaatsen zal een deel van het
ontwateren. Hierdoor kan lokaal, ter plaatse van de sleuf de weerstand afnemen. Dit leidt
echter niet tot een toename van de zoute kwel naar het grondwater of oppervlaktewater
waardoor de doorspoeling toe zou moeten nemen. Er zijn geen aanvullende maatregelen
nodig/mogelijk.

6.12.5

LEEMTEN IN KENNIS

Aantasting geomorfologie en aardkundige monumenten
Er zijn geen kennisleemten geconstateerd die de oordeels- en besluitvorming kunnen
belemmeren De effecten zijn bepaald op basis van ligging objecten en de te verstoren
gebieden van kabels en windturbines.

Optreden van zetting
Er zijn geen kennisleemten geconstateerd die de oordeels- en besluitvorming kunnen
belemmeren.

Invloed op waterhuishouding
Er zijn geen kennisleemten geconstateerd die de oordeels- en besluitvorming kunnen
belemmeren.

6.13

EXTERNE VEILIGHEID

6.13.1

HUIDIGE SITUATIE EN AUTONOME ONTWIKKELING
Externe veiligheid in relatie tot windturbines heeft betrekking op de mate van impact bij een
ongeluk met een windturbine. De beoordeling vindt op twee manieren plaats: het directe en
het indirecte risico.
Het directe risico betekent dat iemand kan overlijden als gevolg een afvallend rotorblad, een
mastbreuk of een ander incident.
Het indirecte risico betekent dat bijvoorbeeld een rotorblad terecht komt op een risicovol
bedrijf (op basis van het Besluit externe veiligheid inrichtingen), waardoor er een
vervolggebeurtenis ontstaat. Dit kan een lekkage van een stof zijn of een brand, afhankelijk
van de risicobronnen in de omgeving van de windturbines.
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Afbeelding 6.Afbeelding 6.87 is een uitsnede uit de risicokaart die de aanwezige
risicobronnen weergeeft. Relevant voor de huidige situatie zijn de A9, de verschillende
provinciale wegen en de aardgasleidingen (gestippelde rode lijnen). Verder is de
Wieringermeer een dunbevolkt gebied op een aantal woonkernen na. In de omgeving van
deze kernen zijn geen (clusters) van windturbines aanwezig. De autonome ontwikkeling is
vanuit externe veiligheid gezien gelijk aan de huidige situatie.
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Afbeelding 6.87
Uitsnede risicokaart gemeente
Wieringermeer (bron:
risicokaart.nl)

6.13.2

TOELICHTING BEOORDELINGSCRITERIA
Op het gebied van externe veiligheid is er geen wet- en regelgeving voor windturbines. Wel
zijn er een aantal richtlijnen welke gehanteerd worden. Voor de beoordeling wordt gebruik
gemaakt van


Het handboek Risicozonering windturbines (toetsing op plaatsgebonden risico en
passantenrisico).



Beleidsrichtlijn voor waterstaatswerken uit 2002.



Richtlijn voor de afstand tussen gasleidingen en windturbines.

Tabel 6.36 toont de verschillende criteria waarop het aspect externe veiligheid wordt
onderzocht. De criteria die nodig zijn hangen samen met de bronnen die zich in de
omgeving van de windturbines bevinden.
Tabel 6.36
Beoordelingscriteria externe

Beoordelingscriteria
Plaatsgebonden risico

Binnen de PR10-6 contour zijn

Kwalitatief

geen kwetsbare

veiligheid

bestemmingen aanwezig
Afstand tot de (rijkswegen)

De turbines staan op 60 meter

Kwalitatief

afstand van de rijkswegen
Gasleiding

De turbines staan op 140

kwalitatief

meter afstand van de
aanwezige gasleidingen
Overige kabels en leidingen

Afstand tussen overige

kwalitatief

leidingen en de turbine is 5
meter
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Wegen
Langs rijkswegen wordt plaatsing van windturbines toegestaan bij een afstand van
tenminste 30 meter uit de rand van de verharding. Bij een rotordiameter van groter dan 60
meter, dient tenminste de halve diameter te worden aangehouden. Voor deze windturbines
wordt getoetst aan een afstand van 60 meter, omdat de rotordiameter immers 126 meter
bedraagt. Voor de overige wegen wordt deze afstand tevens als indicatie gehanteerd.
Langs kanalen, rivieren en havens wordt een afstand van tenminste 50 meter gehanteerd, uit
de rand van de vaarweg. Tevens is het niet toegestaan om windturbines op een primaire
waterkering te plaatsen.

Bebouwing
Voor de categorie bebouwing is zowel het plaatsgebonden risico (PR) als het groepsrisico
(GR) voor inrichtingen van toepassing. Voor kwetsbare objecten geldt een grenswaarde van
PR10-6 en voor beperkt kwetsbare objecten een richtwaarde van PR10-6. Dit wil zeggen dat
-6

kwetsbare objecten buiten de 10 contour moeten liggen en beperkt kwetsbare objecten
-6

dienen in principe buiten de 10 contour te liggen. Aangezien bij beperkt kwetsbare objecten
sprake is van een richtwaarde, mag hiervan worden afgeweken indien daarvoor gewichtige
redenen zijn.
Daarnaast moet getoetst worden of het GR beneden de norm blijft. Hiervoor gelden de
volgende vuistregels:
-6
1. De PR 10 contour is gelijk aan het maximum van de ashoogte plus halve rotordiameter
en maximale werpafstand bij nominaal rotortoerental;
De tabel in het handboek risicozonering geeft geen maximale werpafstand
voor een turbine van 6 MW. Hiervoor wordt de afstand van 3MW
aangehouden (landlocatie). Dit geeft een afstand van 552 meter, waarbinnen
2.

zich geen kwetsbare objecten mogen bevinden.
-5
De PR 10 contour is gelijk aan de halve rotordiameter. Voor deze studie is dat
63 meter).

Gasleidingen
10

De Gasunie definieert een high impact zone, waarbuiten geen negatieve invloed van een
windturbine te verwachten is. Deze zone heeft een diameter die bestaat uit de ashoogte van
de turbine + 1/3 wieklengte. Het betreft geen ‘harde’ afstand. Binnen deze afstand (rond de
turbine) mogen geen gasleidingen liggen. Aanbevolen wordt wel, als niet aan deze afstand
kan worden voldaan om contact met de Gasunie op te nemen. In dit geval is de ashoogte
120 meter en de wieklengte 63 meter. Dit geeft een high impact zone van circa 140 meter.

Overige leidingen
Wat betreft leidingen waardoor transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt, geldt dat er
minimaal 5 meter lege ruimte tussen de leiding en de fundering van het nieuwe object moet
zijn.

6.13.3

EFFECTBEOORDELING
Tabel 6.37 toont de effecten voor het aspect externe veiligheid. In de effectbeoordeling van
de alternatieven zijn de effecten van de uitbreiding van het ECN-testpark meegenomen.
Onder de tabel worden de effecten van de criteria nader toegelicht.

10

Referentie: www.windenergie.nl
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Tabel 6.37
Effectbeoordeling externe
veiligheid

Criteria

Referentiesituatie

Plaatsgebonden

Model

Model

Boemerang

Polderrand

0

0/+

0

0/-

Gasleiding

0

Overige leidingen

0

risico
Afstand tot de
(rijkswegen)

Boogspantmodel

0/+

0/+

0/-

0/-

0/-

-

0

0

0

0

Score:++ = zeer positief; + = positief; 0/+ = licht positief; 0 = neutraal; 0/- = licht negatief;
-= negatief; - - = zeer negatief

Plaatsgebonden risico
Omdat het een dunbevolkt gebied is, is er eigenlijk alleen sprake van incidentele bebouwing
in de omgeving van de windturbineclusters. In de referentiesituatie zijn er ook nog veel
solitaire turbines aanwezig. Het clusteren van de turbines (ongeacht welk model) heeft ten
van de referentiesituatie is dit een lichte verbetering en is daarom licht positief beoordeeld
(0/+).

Afstand tot de (rijks)wegen
De indicatieve afstand van 60 meter lijkt op basis van de schetsen niet altijd gehaald te
worden. Dit geldt voor alle drie de modellen. Om deze reden wordt een licht negatieve
beoordeling (0/-) gegeven.

Gasleiding
De afstand van circa 140 meter lijkt op basis van de beschikbare schetsen voor het model
Polderrand en het model Boemerang niet gerealiseerd te worden. Op basis van de ligging
van de gasleiding is er een lichte voorkeur voor het model Boemerang, omdat in dit model
de afstanden tot gasleidingen groter zijn. Model Polderrand scoort daarom negatief (-) en
Model Boemerang licht negatief (0/-). Voor de schets van het Boogspantmodel is de afstand
van 140 tot de gasleidingen wel gerealiseerd. Om die reden scoort het Boogspantmodel
neutraal (0).

Overige leidingen
De afstand van 5 meter voor overige leidingen lijkt in de modellen goed mogelijk. Om die
reden wordt dit effect voor alle drie de modellen als neutraal (0) beoordeeld.

6.13.4

MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN
Voor zover mogelijk bij het plaatsen van de windturbines rekening houden met de gegeven
indicatieve afstanden. Waar dit niet mogelijk is moet met de beheerder van de
infrastructuur nadere afspraken worden gemaakt.

6.13.5

LEEMTEN IN KENNIS
Op basis van de indicatieve afbeeldingen is een precieze afstandinschatting niet mogelijk.
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6.14

ENERGIEOPBRENGST EN VERMEDEN EMISSIES

6.14.1

HUIDIGE SITUATIE EN AUTONOME ONTWIKKELING
Op basis van de gegevens van de bestaande windturbines is een indicatieve prognose
gemaakt van de energieopbrengst van de bestaande windturbines. De berekeningen zijn
verricht met het softwarepakket WindPRO versie 2.7 in combinatie met het softwarepakket
WAsP versie 10. Bij de berekeningen is rekening gehouden met de hoogteligging en de
ruwheid van het terrein, hoge objecten, windstatistieken, de ashoogtes, de vermogenscurves
van de windturbines en het zogenaamde parkeffect. Het parkeffect betreft het
productieverlies dat optreedt als de ene windturbine zich in het zog van een andere
windturbine bevindt.
De vastgestelde energieopbrengst, de vermeden CO2 emissie en de vermeden
zuureenheden van de bestaande windturbines zijn vermeld in Tabel 6.38.

Tabel 6.38
Beoordelingscriteria
energieopbrengst en vermeden
emissies

6.14.2

Beoordelingscriteria

Aantal per jaar

Energieopbrengst

332.002 MWh per jaar

CO2 emissie reductie

188 kton per jaar

Vermeden zuureenheden

5.471 kZE per jaar

TOELICHTING BEOORDELINGSCRITERIA
Het doel van een windpark is het opwekken van energie en een prognose van de
energieopbrengst mag daarom niet ontbreken. Het opwekken van energie met windturbines
betekent dat er emissies van CO2 en zuureenheden worden vermeden die zouden worden
uitgestoten als een zelfde hoeveelheid elektriciteit met reguliere elektriciteitscentrales zou
worden opgewekt. In onderstaande tabel zijn de emissies opgenomen die vermeden worden
door de elektriciteit met wind op te wekken. De gegevens zijn afkomstig uit ‘SenterNovem,
Cijfers en tabellen, 2007’.

Tabel 6.39
Vermeden emissies door

Brandstof

CO2 (kg/kWh)

Zuureenheid (ZE / kWh)

Elektriciteit

0,566

0,01648

windenergie

6.14.3

EFFECTBEOORDELING
Tabel 6.40 toont de effecten voor het aspect energieopbrengst en vermeden emissies. In de
effectbeoordeling van de alternatieven zijn de effecten van de uitbreiding van het ECNtestpark meegenomen. Onder de tabel zijn de effecten nader toegelicht.

Tabel 6.40
Effectbeoordeling
energieopbrengst en vermeden
emissies

Beoordelingscriteria

Model

Model

Boemerang

Polderrand

0

++

++

++

0

++

++

++

0

++

++

++

Referentiesituatie

Energieopbrengst
CO2 emissie
reductie
Vermeden
zuureenheden

Boogspantmodel

Score:++ = zeer positief; + = positief; 0/+ = licht positief; 0 = neutraal; 0/- = licht negatief;
-= negatief; - - = zeer negatief
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Op basis van de gegevens van de windturbines is een indicatieve prognose gemaakt van de
energieopbrengst van de windturbines. De berekeningen zijn verricht met het
softwarepakket WindPRO versie 2.7 in combinatie met het softwarepakket WAsP versie 10.
Bij de berekeningen is rekening gehouden met de hoogteligging en de ruwheid van het
terrein, hoge objecten, windstatistieken, de ashoogtes, de vermogenscurves van de
windturbines en het zogenaamde parkeffect. Het parkeffect betreft het productieverlies dat
optreedt als de ene windturbine zich in het zog van een andere windturbine bevindt.
De nieuw te plaatsen windturbines zijn van het type REpower 5M, Repower 6M en
testturbines van ECN. Laatstgenoemde turbines hebben een verwachte range van 100 tot 135
meter ashoogte, een rotordiameter van 100 tot 150 meter en 2 tot 3 rotorbladen. Voor de
ECN testturbines is voor de berekeningen dezelfde powercurve aangehouden als voor de
REpower 6M turbine.
De vastgestelde energieopbrengst, de vermeden CO2 emissie en de vermeden
zuureenheden van de bestaande windturbines zijn vermeld in Tabel 6.38 en Tabel 6.41.
Tabel 6.41
Hoeveelheden
energieopbrengst, CO2 emissie

Beoordelingscriteria
Energieopbrengst

Referentiesituati

Alternatief 1:

Alternatief 2:

Alternatief 3:

e

Model Boemerang

Model Polderrand

Boogspantmodel

334.045 MWh

1.660.607 MWh

per jaar

per jaar (1.548.608

1.441.936 MWh

1.654.827 MWh per

MWh per jaar

per jaar

jaar

reductie en vermeden
zuureenheden

CO2 emissie reductie

189 kton per

940 kton per jaar

jaar

(877 kton per jaar)

816 kton per jaar

937 kton per jaar

Vermeden

5.505 kZE per

27.367 kZE (25.521

23.763 kZE

27.272 kZE

zuureenheden

jaar

kZE)

In vergelijking tot de bestaande situatie zal de energieopbrengst met een factor 4 tot 5
toenemen. Ook de vermeden emissies zijn dus een factor 4 tot 5 hoger. Omdat het
onderlinge verschil minder groot is zijn alle alternatieven zeer positief (+ +) beoordeeld.

6.14.4

MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN
Voor het aspect geluid en slagschaduw zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk. Deze
zullen gevolgen hebben voor de energieopbrengst, vooral de mitigerende maatregelen voor
geluid. Deze gevolgen kunnen pas bepaald worden als de mitigerende maatregelen nader
bepaald zijn.

6.14.5

LEEMTEN IN KENNIS
Het is op dit moment nog niet bekend welke gevolgen de mitigerende maatregelen voor
geluid en slagschaduw op de energieopbrengst hebben.
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HOOFDSTUK

7

Wettelijk- en

beleidskader

In dit hoofdstuk wordt het meest relevante beleid en de relevante wet- en regelgeving
weergegeven. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen vigerend Internationaal, nationaal
(paragraaf 7.1), Provinciaal (paragraaf 7.2) en Gemeentelijk beleid (paragraaf 7.3) c.q. weten regelgeving. In de meest rechter kolom is voor de meest relevante wetten en beleid de
aard van de relevantie aangegeven.
Al deze documenten vormen mede de basis voor de criteria aan de hand waarvan de
alternatieven en varianten worden beoordeeld. Daarnaast vormt het vigerende beleid input
voor de autonome ontwikkelingen (ontwikkelingen die nog plaats moeten vinden).
Tenslotte worden in respectievelijk paragraaf 7.4 en 7.4 de overige relevante ontwikkelingen
en de bedrijfeconomische aspecten beschreven.

7.1

INTERNATIONAAL EN NATIONAAL BELEID

Tabel 7.42
Overzicht Internationaal en
Nationaal beleid

Beleidsniveau
Internationaal

Beleid en
regelgeving

Omschrijving

EU Richtlijn

Richtlijn over de bevordering van elektriciteitsopwekking

Duurzame Energie

uit hernieuwbare energiebronnen op de interne

2001/77/EG

elektriciteitsmarkt. In deze richtlijn is vastgelegd dat in
2010 duurzame elektriciteit een bijdrage van 9 procent
moet leveren aan het totale elektriciteitsverbruik.

Kyoto Protocol

Aanvulling op het klimaatverdrag uit 1992. De EU heeft

(1997)

het verdrag mede ondertekend en verplicht zich daarmee
tot een emissiereductie van 8% in de periode 2008 tot
2012 ten opzichte van 1990.

United Nations

Verdrag waarin is overeengekomen om de concentraties

Framework

van broeikasgas te stabiliseren, met als doel

Convention on

klimaatverandering te voorkomen.

Climate Change
(1992)
Nationaal

Evaluatienota

Nota met als doel te beoordelen of de beleidsvoortgang

Klimaatbeleid

en de daadwerkelijke terugdringing van emissies op

(2005)

schema liggen om de Kyoto-verplichting te kunnen
halen.
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Beleidsniveau

Beleid en
regelgeving
(1996)

Omschrijving
een bijdrage van 10 procent moet leveren aan de totale
energievoorziening.

7.2

Bestuursovereenko

Overeenkomst ondertekend door het rijk, provincies en

mst Landelijke

gemeenten. Met deze overeenkomst streven de

Ontwikkeling van

betrokken partijen naar een verhoging van de

Windenergie

Nederlandse energieopbrengst van windturbines tot

(BLOW) (2001)

1500 MW in 2010.

PROVINCIAAL BELEID

Tabel 7.43
Overzicht Provinciaal beleid

Beleidsniveau

Beleid en regelgeving

Omschrijving

Provincie

Besluit

Het PS besluit van 21 maart 2000 bevat een aantal

Noord-

Plaatsingsmogelijkheden

voorkeursgebieden voor de plaatsing van windturbines

Holland

windturbines (2000).

en stelt dat grote windturbines (vermogen van 1 MW
of meer) alleen in groepen van ten minste 3 (in lijn-) of
5 (in clusteropstelling), zonder hoogtebeperking

De Windkansenkaart
(2003)
Structuurvisie NoordHolland 2040

vooraf geplaatst kunnen worden.
De windkansenkaart bevat het provinciale beleid ten
aanzien van nieuwe windenergieprojecten en het
opschalen van bestaande turbines.
In de structuurvisie geeft de provincie aan welke
belangen een rol spelen bij de ruimtelijke ordening in
Noord-Holland. Hierbij gaat het om ruimtelijke
kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en
klimaatbestendigheid. De Provincie reserveert voor

de realisatie van een extra ca. 600 MW
(grootschalige) windenergie in de periode 20122025 een zoekgebied in Noord-Holland Noord. De
gemeente Wieringermeer valt binnen het
zoekgebied.
Ontwikkelingsbeeld
Noord-Holland Noord
(2004)
Provinciaal
Milieubeleidsplan 20092013

7.3

Streekplan van de provincie Noord-Holland met als
uitgangspunt ‘ruimtelijke kwaliteit door samenhang’.
Ontwikkeling van windenergie wordt benaderd vanuit
een ruimtelijk perspectief.
De provincie wil met behulp van het PMP de
milieukwaliteit in Noord-Holland verbeteren. In het
PMP worden voor Noord-Holland twee milieudoelen
geformuleerd: het voorkomen van schade aan de
menselijke gezondheid en het stimuleren van
duurzame ontwikkeling zonder afwenteling van de
milieubelasting naar elders.

GEMEENTELIJK BELEID
Het gemeentelijk beleid dat van relevantie is voor het Windplan, bestaat uit het eerder
genoemde ‘Structuurplan Wieringermeer’, de ‘Startnotitie Windplan Wieringermeer’ en het
‘Bestemmingsplan buitengebied 1996 partiële herziening (2000)’. Omdat deze beleidskaders
de basis vormen van het Windplan zijn ze in de onderstaande paragrafen nader
omschreven.
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7.3.1

STRUCTUURPLAN WIERINGERMEER 2006-2016
In de ’Structuurvisie Wieringermeer, de ontbrekende schakel?’ (2002) en het ‘Streekplan,
Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord (2004)’ zijn de gemeentelijke ambities van de
groei van de gemeente Wieringermeer weergegeven.
Het Structuurplan is opgesteld om deze ambities nader vorm te geven. In het Structuurplan
zijn de verschillende ambities en ontwikkelingen op elkaar afgestemd en ruimtelijk vertaald.
Het Structuurplan heeft juridisch gezien betrekking op de periode 2006-2016. Het gaat in het
Structuurplan voornamelijk om functies en ruimtebeslag, maar er is ook aandacht voor
sociale en culturele aspecten.

DOELSTELLINGEN

In relatie tot windenergie benoemt het Structuurplan het belang van duurzaamheid.

WINDENERGIE

Doelstelling is “dat bij de realisatie van de geplande ontwikkelingen, er ambitieuze
richtwaarden worden opgenomen waaraan duurzaamheid in al haar facetten moet voldoen.
Met name bieden windenergie en biomassa kansen voor duurzame energie.”
Een andere doelstelling uit het Structuurplan is capaciteitsvergroting binnen afgebakende
clusters. Uitgangspunt hierbij is dat de polder “qua solitaire windturbines haar portie wel
gehad heeft’. Dit betekent dat de bestaande solitaire windturbines, middels nader te bepalen
beleid en in overleg met de eigenaren, zoveel mogelijk verplaatst worden naar de bestaande
en (een) nieuw te ontwikkelen cluster(s).”
Naast het concentreren van solitaire windturbines wil het Structuurplan ruimte bieden aan
meer (geclusterde) windenergie in de polder. Het structuurplan benoemt het in fasen
verschuiven van testpark Wieringermeer voor Windenergie (ECN-testlocatie) naar het
westen. De omvang van het park en de capaciteit van de turbines worden hierbij vergroot.
Daarnaast zijn extra windturbines in clusteropstelling mogelijk mits de plaatsing van
turbines dient als een economische drager voor en direct gekoppeld is aan een
maatschappelijk gewenste ontwikkeling.
Tenslotte beschrijft het Structuurplan dat de bestaande windturbines in de clusters nog
mogelijkheden bieden voor capaciteitsvergroting door optimalisering (vergroten aantal
megawatts van bestaande windturbines door toepassing nieuwste technieken). Bij de
uitwerking van de nieuwe en grotere clusters moet zowel de noodzakelijke vrije opstelling
van de windturbines worden onderzocht als dat deze clusters voldoende afstand behouden
tot de natuur, woongebieden, bedrijvigheid en (ondergrondse) infrastructuur.

7.3.2

STARTNOTITIE WINDPLAN WIERINGERMEER (HET VOORNEMEN)
Aanleiding voor de Startnotitie was het vaststellen van het Structuurplan Wieringermeer
2006-2016. Bij het vaststellen heeft de raad aangegeven graag een afzonderlijke beleidsnota
aangaande windenergie te willen vaststellen, om zo een beter toetsingskader voor huidige
en toekomstige verzoeken te hebben. Bij betrokken partijen en overheden is inmiddels het
inzicht en de wens ontstaan om te komen tot een integraal windplan voor de
Wieringermeer. De Startnotitie legt een stevige basis voor het opstellen van dit windplan.
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In de Startnotitie staan, gebaseerd op het Structuurplan, kort de uitgangspunten benoemd
om het windenergiebeleid nader uit te werken.
1.

Doel is capaciteitsvergroting binnen afgebakende clusters.

2.

Geen nieuwe solitaire windturbines.

3.

Vervanging van bestaande solitaire windturbines door turbines in
clusters/lijnopstellingen.

4.

Meer ruimte voor geclusterde windenergie.

5.

Omvang testpark kan worden vergroot.

6.

Mogelijkheden voor capaciteitsvergroting bestaande turbineclusters door
optimalisering.

HET WINDPLAN

Het gewenste windplan bestaat uit vier onderdelen:
1.

Ruimtelijk Ontwerp waarin, rekening houdend met de ruimtelijke/landschappelijke
kwaliteit van de polder, de cultuurhistorie en de economische belangen, op basis van
analyse en onderzoek de concrete zones/gebieden stan aangegeven waarin nieuwe
turbines van bepaalde masthoogte/rotordiameter kunnen worden geplaatst en waar
turbines zullen worden verwijderd. Landschappelijke inpassing is de basis voor het
borgen van de ruimtelijke kwaliteit.

2.

Herstructureringsmodellen/organisatiemodellen, waarin staat aangegeven welke
organisatievorm(en) de herstructurerings-opschalingsopgave daadwerkelijk uitvoert en
welke organisatievorm(en) de nieuwe turbines zullen beheren/exploiteren.

3.

Financieringsmodel/exploitatiemodel waarin op hoofdlijnen enerzijds de financiële
uitvoerbaarheid en de herstructurerings-, en opschalingsopgave en anderzijds
exploitatieopzet van de nieuwe turbines staat aangegeven, inclusief en
financieringsmodel, de wijze van participatie/vergoeding van derde belanghebbenden
waaronder grondeigenaren en gemeenschap, de juridische en financiële regeling voor
de te verwijderen turbines en investerings- en exploitatiesubsidieregelingen.

4.

Uitvoeringsprogramma/planning met daarin een planning van de verschillende fases
van het project, met opgenomen beslismomenten in de voorbereiding en prioritering
van de (gefaseerde) uitvoering [2].

7.3.3

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 1996 EN PARTIËLE HERZIENING (2000)
Het bestemmingsplan Buitengebied 1996 biedt een planologische regeling voor bestaande
windturbines. In de partiële herziening van het bestemmingsplan, vastgesteld 28-09-2000,
zijn de planologische mogelijkheden ten aanzien van windturbines deels aangepast.
In het bestemmingsplan zijn nieuwe solitaire turbines niet meer toegestaan. Bestaande
turbines mogen echter wel worden vernieuwd tot een maximum ashoogte van 50 meter. Het
bestemmingsplan duidt verder gebieden aan waar windturbines in een enkele lijnopstelling
geplaatst mogen worden. Het bestemmingsplan geeft voor deze clusters niet een maximum
aantal turbines aan, met uitzondering aan de Ulketocht (max. 10) en de cluster aan de Korte
Medemblikkertocht (max. 5). Voor turbines in de clusters geldt een minimale ashoogte van
40 meter.
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7.4

BESLUITEN EN WET- EN REGELGEVING
Voor het plaatsen en herstructureren van windturbines zijn verschillende wettelijke kaders
relevant. Deze landelijke wetten en regels stellen randvoorwaarden aan de locatiekeuze van
windturbines en de procedures die moeten worden doorlopen bij besluitvormingstrajecten.
De eigen beleidsvrijheid daarin is in de regel beperkt.
De relevante wettelijk kaders bestaan uit:
 Natuurbeschermingswetgeving, m.n. de Natuurbeschermingswet 1998 en (in mindere
mate) de Flora en Faunawet.
 Het Handboek risicozonering windturbines, SenterNovem.
 Besluit externe veiligheid inrichtingen, 27 mei 2004.
 Omgevingsvergunning - Aanleg; voor grondwerken en realisatie van de windturbines.
 Omgevingsvergunning – Bouw; voor plaatsen van windturbines.
 Omgevingsvergunning – Kap; voor het kappen van bomen.
 Vergunningen in het kader van de Waterwet voor het onttrekken van of voor de lozing
van het onttrokken grondwater.
 Ontheffingen op basis van Provinciale Milieuverordening.

Crisis- en Herstelwet
Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet in werking getreden en omvat twee categorieën
maatregelen:
1.

Tijdelijke maatregelen, die gelden tot 2014 voor een afgebakende lijst projecten en

2.

Structurele wijzigingen van bijzondere wetten.

Voor windenergie zijn in beide categorieën maatregelen van toepassing. De maatregelen
beogen de relevante procedures bij uitbreiden en realiseren van windparken te versnellen
door coördinatie en het samenbrengen van besluiten onder één bevoegd gezag.
De volgende maatregelen zijn van belang voor het Windplan:
1.

Een nieuw toetsingsmodel voor het berekenen van de aanvaardbaarheid van hoge
objecten binnen het radarverstoringsgebied. Het huidige model werkt te vertragend op
de aanleg van windturbineparken.

2.

De rol van de provincie wordt belangrijker bij het realiseren van windturbineparken.
De provincie moet verplicht een inpassingsplan vaststellen en een coördinatieregeling
toepassen voor het uitvoeren van windenergieprojecten tussen de 10MW en 100MW.
Boven de 100MW is de rijkscoördinatieregeling van toepassing.

Rijksinpassingsplan en Rijkscoördinatieregeling
Vanaf 1 maart 2009 is een wijziging van de Elektriciteitswet 1998 van kracht. Het nieuwe
artikel 9b van deze wet luidt:
1.

De procedures, bedoeld in artikel 3.28 of artikel 3.29 en artikel 3.35, eerste lid,
aanhef en onderdeel a. van de Wet ruimtelijke ordening, zijn van toepassing op de
aanleg of de uitbreiding van:

a.

een productie-installatie, met inbegrip van de aansluiting van die installatie op een
net, met een capaciteit van tenminste 100 MW, indien het betreft een installatie
voor de opwekking van duurzame elektriciteit met behulp van windenergie; […}
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Dit betekent dat een ruimtelijk besluit voor een windpark van minimaal 100 MW genomen
moet worden door de Ministers van EL&I en I&M, in de vorm van een Rijksinpassingsplan,
en niet in de gebruikelijke vorm van een door de gemeenteraad vastgestelde
bestemmingsplanherziening. De vergunningverlening voor een dergelijk windpark gebeurt
onder de coördinatie van de Minister van EL&I via de Rijkscoördinatieregeling. Het
Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten geeft de
besluiten die onder de Rijkscoördinatie vallen. Het betreft onder andere de
bouwvergunningen, de milieuvergunning en de Natuurbeschermingsvergunning.
De elektriciteitswet 1998 regelt de bevoegdheid tot het vaststellen van het ruimtelijk plan.
De wet zegt echter niets over de manier waarop de planvorming plaatsvindt.
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HOOFDSTUK

8

Leemten in kennis en
evaluatieprogramma
Dit hoofdstuk beschrijft de leemten in kennis en informatie die tijdens deze plan-m.e.r.studie zijn geconstateerd (paragraaf 8.1). Daarnaast geeft dit hoofdstuk een aanzet voor een
evaluatieprogramma ten aanzien van voorspelde (milieu)effecten (paragraaf 8.2).

8.1

LEEMTEN IN KENNIS
In het MER dient een overzicht te worden gegeven van de leemten in kennis en informatie.
Daarbij gaat het om het ontbreken van informatie in de beschrijving van de bestaande
toestand van het milieu en de verwachte ontwikkeling daarvan, en van de mogelijke
milieugevolgen.
Tabel 8.44 geeft een overzicht van de leemten in kennis per aspect.
Bij het opstellen van dit MER zijn een beperkt aantal leemten in kennis geconstateerd. In
hoofdstuk 6 is per effectbeoordelingscriterium aangegeven welke leemten in kennis er
geconstateerd zijn.
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Tabel 8.44
Leemten in kennis per aspect

Aspect

Leemten in kennis

Geluid

Op dit moment zijn de precieze locaties van de nieuwe
windturbines nog niet vastgesteld. Daarnaast is uitgegaan van de
inzet van bepaalde typen windturbines, maar dit zou nog kunnen
wijzigen. Ook is het geluidsspectrum van de in te zetten typen
windturbines niet exact bekend. Omdat de onderzoeksresultaten
mede kaderstellend zijn voor de nadere uitwerking van het
windpark is deze leemte in kennis in principe geen probleem voor
de besluitvorming. Van de in het onderzoek betrokken adressen is
thans niet duidelijk welke adressen geen geluidsgevoelige
bestemmingen zijn danwel woningen betreffen die kunnen
worden aangemerkt als bedrijfswoningen behorende tot bepaalde
inrichtingen met windturbines. Dit dient in een vervolgonderzoek
nader te worden vastgesteld.

Slagschaduw

Op dit moment zijn de precieze locaties van de nieuwe
windturbines nog niet vastgesteld. Daarnaast is uitgegaan van de
inzet van bepaalde typen windturbines, maar dit zou nog kunnen
wijzigen. Omdat de onderzoeksresultaten mede kaderstellend zijn
voor de nadere uitwerking van het windpark en overschrijdingen
oplosbaar zijn met automatische stilstandvoorzieningen is deze
leemte in kennis in principe geen probleem voor de
besluitvorming. Van de in het onderzoek betrokken adressen is
thans niet duidelijk welke adressen geen gevoelige bestemmingen
zijn danwel woningen betreffen die kunnen worden aangemerkt
als bedrijfswoningen behorende tot bepaalde inrichtingen met
windturbines. Dit dient in een vervolgonderzoek nader te worden
vastgesteld.

Landschap en cultuurhistorie

Er zijn geen kennisleemten geconstateerd die de besluitvorming
zouden kunnen beïnvloeden.

Ecologie

De aanbevolen standaardrichtlijnen vanuit de Eurobats resolutie
over vleermuizen en windenergie vraagt om monitoring van de
slachtoffers en sterfte. Naar sterfte van vleermuizen in de
Wieringermeer is, i.t.t. vogels, nog geen gericht onderzoek gedaan.
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Ruimtegebruik

Voor het radargebied van defensie is nog geen toets uitgevoerd.
Deze toets moet uitwijzen in welke mate de betreffende modellen
een verstorende werking hebben op de radar.

Archeologie

Voor dit MER is gebruik gemaakt van bestaande kennis van de
Indicatieve Kaart Archeologische Waarden. Er is een verwachting
uitgesproken voor het onderzoeksgebied. Deze verwachting wordt
voldoende geacht voor een effectbepaling voor dit MER. Gezien de
omvang van het onderzoeksgebied en het detailniveau van
onderzoek zullen zich hier ongetwijfeld nog onbekende
archeologische waarden bevinden. Het is echter onbekend waar
deze liggen en wat de waarde ervan is, aangezien hier sprak is van
een verwachting.
Slechts door middel van veldonderzoek kan worden vastgesteld
wat er zich in de ondergrond bevindt.

Bodem en water

Er zijn geen kennisleemten geconstateerd die de besluitvorming
zouden kunnen beïnvloeden.

Externe veiligheid

Op basis van de indicatieve afbeeldingen is een precieze
afstandinschatting niet mogelijk.

Energieopbrengst en

Het is op dit moment nog niet bekend welke gevolgen de

vermeden emissies

mitigerende maatregelen voor geluid en slagschaduw op de
energieopbrengst hebben

8.2

AANZET EVALUATIEPROGRAMMA

Doel evaluatieprogramma
Deze paragraaf geeft een eerste aanzet voor het opstellen van een evaluatieprogramma.
Vanuit de Wet milieubeheer is het bevoegd gezag verplicht om de effecten, welke zijn
beschreven in dit MER, tijdens en na de realisatie van het project te evalueren. De hier
beschreven aanzet vormt de eerste stap in het evaluatieprogramma.
Het evaluatieprogramma zal in een later stadium door het bevoegd gezag opgesteld worden
en heeft een drieledig doel:
1.

Voortgaande studie naar leemten in kennis

Bij de beschrijving van de huidige situatie, de autonome ontwikkeling en de optredende
effecten is een aantal leemten in kennis en informatie naar voren gekomen. Het effect van
deze leemten op de kwaliteit van de thans plaatsvindende besluitvorming wordt zeer gering
geacht. Gegevens die in de toekomst beschikbaar komen, kunnen gebruikt worden om de
effecten van de realisatie van het project te evalueren en op basis daarvan eventuele
aanvullende maatregelen te nemen.
2.

Toetsing van de voorspelde effecten aan de daadwerkelijk optredende effecten

De daadwerkelijke optredende effecten kunnen anders blijken te zijn dan in het MER zijn
omschreven, bijvoorbeeld doordat:
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Er elders onvoorziene, maar invloedrijke ontwikkelingen hebben
plaatsgevonden.


3.

Nieuwe inzichten.

Monitoren van de effectiviteit van de voorgestelde voorgestelde mitigerende en
compenserende maatregelen.

Met het evaluatieprogramma wordt de eventuele noodzaak tot aanvullende mitigerende en
compenserende maatregelen bepaald, op basis van het verkregen inzicht in de
betrouwbaarheid van de gedane effectvoorspellingen in het MER. Na aanleg moeten
worden getoetst of deze maatregelen daadwerkelijk effectief zijn. Indien nodig, zullen op
basis van de uitkomsten aanvullende maatregelen worden getroffen.
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BIJLAGE

1

Verklarende woordenlijst
Begrip

Omschrijving

Aardkundige waarden

Veelal onvervangbare geologische, geomorfologische en/of
bodemkundige patronen, gebieden, elementen en processen
die de abiotische ontstaansgeschiedenis weergeven en als
zodanig van wetenschappelijk en educatief belang zijn.

Archeologie

Wetenschap van oude historie op grond van bodemvondsten
en opgravingen.

Archeologische

Waarde van een terrein bepaald door een aantal criteria:

verwachtingswaarde

kwaliteit en conservering van de archeologische resten en
sporen in de bodem, de zeldzaamheid, de zichtbaarheid en
de waarde die het terrein heeft voor het wetenschappelijk
belang.

Autonome ontwikkeling

Ontwikkelingen die optreden zonder dat de voorgenomen
activiteit wordt gerealiseerd.

Barrièrewerking

Hinder door de aanwezigheid van bijvoorbeeld wegen,
paden en
voorzieningen waardoor uitwisselingen worden beperkt.

Bereikbaarheid

Mate (tijd, gemak) waarin een gebied fysiek bereikt kan
worden, afhankelijk van het gekozen vervoermiddel.

Bevoegd gezag (BG)

De overheidsinstantie die bevoegd is het m.e.r.-plichtige
besluit te nemen en die de m.e.r.-procedure organiseert;
wordt afgekort met BG.

Bodembeschermingsgebied

Gebieden die met betrekking tot de bodem een bijzondere
bescherming genieten.

Bodemverontreiniging

Inworp van stoffen, micro-organismen, 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 vermengen, met de bodem kunnen reageren, zich in
de bodem kunnen verplaatsen en/of ongecontroleerd
kunnen verplaatsen en dat afbreuk wordt gedaan aan één
of meer van de functionele eigenschappen van de bodem.

Commissie voor de m.e.r.(Cie

Onafhankelijke commissie die het bevoegd gezag adviseert

m.e.r.)

over richtlijnen voor de inhoud van het MER en de
beoordeling van de kwaliteit van het MER.

Compenserende maatregelen

Maatregelen die gericht zijn op het vervangen van
(natuur)waarden die verloren gaan.

Contour

Een lijn getrokken door een aantal punten van gelijke
(geluid)belasting. Door contouren te berekenen is het
mogelijk het gebied vast te stellen dat een bepaalde
(geluid)belasting ondervindt.

Cultuurhistorie

Geschiedenis van de ontwikkelingsgang der beschaving.

Cultuurhistorische kenmerken

Kenmerken die te maken hebben met de door de mens
aangebrachte elementen, patronen en structuren die de
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Begrip

Omschrijving
ontwikkeling van het landschap illustreren in de historische
tijdsperiode.

Cultuurhistorische waarden

Veelal onvervangbare historische patronen, elementen en
artefacten die de ontwikkelingsgeschiedenis van de mens in
het gebied weergeven en als zodanig identiteitsbepalend en
van wetenschappelijk, educatief en recreatief belang zijn.

dB(A)

Maat voor het geluiddrukniveau waarbij een
frequentieafhankelijke correctie wordt toegepast voor de
gevoeligheid van het menselijk oor.

Dekzand

Een eolische zandlaag die over een groter oppervlak als een
dek over oudere formaties ligt. Dergelijke lagen stammen uit
glaciale perioden waarin de grond niet door planten werd
vastgehouden en de wind vrij spel had.

Ecologie

Wetenschap die de relaties tussen organismen en hun
omgeving (milieu) bestudeert.

Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

Netwerk van kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden
en
verbindingszones waarbinnen flora en fauna zich kunnen
handhaven en uitbreiden.

Ecologische verbindingszone

Ecologische zone die deel uitmaakt van de EHS en dienst
doet als migratieroute voor organismen tussen
kerngebieden en natuurontwikkelingsgebieden.

Etmaalwaarde

De hoogste waarde van de volgende drie geluidsniveaus: het
equivalente geluidsniveau van de dagperiode, van de
avondperiode verhoogd met 5 dB(A) en van de nachtperiode
verhoogd met 10 dB(A); voor de bepaling van de
etmaalwaarde van het wegverkeerslawaai wordt de
avondperiode buiten beschouwing gelaten.

Externe veiligheid

De veiligheid van personen in de omgeving van een activiteit
met gevaarlijke stoffen. In het externe veiligheidsbeleid
staan de bescherming van het individu tegen de kans op
overlijden, en de bescherming van de samenleving tegen het
ontwrichtende effect van een ramp met een groep
slachtoffers, als gevolg van een ongeval met gevaarlijke
stoffen, centraal.

Fauna

De dierenwereld

Flora

De plantenwereld

Flora- en faunawet

Wet die de bescherming van in het wild levende planten en
dieren regelt.

Freatisch grondwater

Ondiep grondwater.

GEA-objecten

Waardevolle geologische, geomorfologische of
bodemkundige eenheden aan het aardoppervlak.

Geluidhinder

Gevaar, schade of hinder als gevolg van geluid.

Geluidsbelasting in dB(A)

Etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau op een
bepaalde plaats, afkomstig van bepaalde geluidsbronnen.

Geohydrologie

Wetenschap die de samenhang tussen de geologie en het
voorkomen en de stroming van het grondwater bestudeert.
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Begrip

Omschrijving

Geologie

Wetenschap die de aardkorst en haar ontstaan bestudeert.

Geomorfologie

Wetenschap die de natuurlijke vorm van het landschap
bestudeert, zoals die ontstaan is door geologische processen
en eventueel beïnvloed is door menselijk handelen.

Grenswaarde

Kwaliteitsniveau van water, bodem of lucht, dat tenminste
moet worden bereikt of gehandhaafd.

Groepsrisico

Met het groepsrisico wordt aangegeven hoe groot het
aantal slachtoffers bij een ongeval kan zijn op basis van de
aanwezige mensen.

Grondwaterbeschermingsgebied

Gebied dat met het oog op de grondwaterkwaliteit een
bijzondere bescherming bezit.

Habitatrichtlijn

Europese richtlijn die de bescherming van bedreigde
natuurtypen (habitats) en in het wild levende soorten
planten en dieren, die op Europees niveau van belang zijn,
regelt.

Hydrologie

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

I/C-verhouding

Intensiteits-/Capaciteitsverhouding

IKAW

Indicatieve Kaart voor Archeologische Waarden

Infrastructuur

Het geheel aan wegen, vaarwegen, spoorlijnen, leidingen
enzovoorts waarlangs iets of iemand wordt verplaatst.

Initiatiefnemer (IN)

Rechtspersoon die de m.e.r.-plichtige activiteit wil
ondernemen: wordt afgekort met IN.

Inundatie (geïnundeerd)

Het onder water lopen van lage gronden.

Invloedsgebied

Gebied waarbinnen effecten te verwachten zijn bij aanleg
van één der alternatieven. De omvang van dit gebied kan
verschillen per aspect.

Ke (Kosteneenheden)

Vernoemd naar voorzitter Kosten van de commissie die de
overheid in 1961 adviseerde over vliegtuiggeluid. Ke is een
maat, gehanteerd in de Luchtvaartwet, voor de totale
jaarlijkse geluidsbelasting als gevolg van het luchtverkeer.
De vliegbewegingen hebben voor de Ke betrekking op
bewegingen van alle vliegtuigen met een maximaal
startgewicht boven de 6 ton, alle helikopters en het lichtere
verkeer zover het de vliegroutes van het grote verkeer volgt.
De Ke kent een weegfactor (per uur) voor het tijdstip
waarop de geluidsbelasting plaatsvindt: geluid in de avond
en nacht weegt zwaarder dan overdag. De toegestane
geluidsbelasting is uitgedrukt in zones met dezelfde
geluidsmaat: beperkte gebieden waar de jaarlijkse
geluidsbelasting 35 Ke mag bedragen.

Kwel

Naar boven gerichte waterbeweging, resulterend in het
uittreden van grondwater aan het maaiveld via drains of
capillaire opstijging. (Verschijnsel waarbij water uit de
ondergrond of uit hoger naburig land of water een gebied
binnendringt door drukverplaatsing bij verschil in
waterstand).
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Landschap

De waarneembare ruimtelijke verschijningsvorm van het
aardoppervlak, die wordt bepaald door de onderlinge
samenhang en wederzijdse beïnvloeding van de factoren
reliëf, bodem, water, klimaat, flora en fauna alsmede door
de wisselwerking met de mens.

Lden

Net als de Kosteneenheid is de basis van Lden (level dayevening-night) de totale geluidsproductie gedurende een
jaar, met een weegfactor voor het tijdstip waarop het geluid
plaatsvindt. In tegenstelling tot de Ke wordt in de Lden ook
de kleine recreatieve luchtvaart in de berekening
meegenomen. De Lden is in Europees verband inmiddels
standaard en wordt ook in de Wet luchtvaart gehanteerd.
De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften
van het ‘Nederlands model’.

Lnight

De Lnight geluidsbelasting in dB(A) is door de Europese Unie
gekozen als maat voor de beoordeling van de
gezondheidseffecten (slaapverstoringen) bij mensen door
nachtelijk geluid. Ook in de Wet luchtvaart wordt deze maat
gehanteerd. De berekening van de Lnight geluidsbelasting
betreft alle vliegtuigbewegingen, zowel van grote als kleine
luchtvaart, die in een jaar tussen 23:00 en 07:00 uur
voorkomen. Omdat de Lnight één periode betreft, vindt
geen weging naar tijdstip plaats. De berekeningen zijn
uitgevoerd volgens de voorschriften van het ‘Nederlands
model’.

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij

Luchtverontreiniging

Vreemde stoffen in de lucht die hinderlijk of schadelijk zijn
voor mensen, planten, dieren en goederen.

m.e.r.

Milieueffectrapportage, de procedure

Maaiveld

De oppervlakte van het natuurlijk of aangelegde terrein.

Maatgevende geluidsbelasting

De hoogste waarde van de geluidsbelasting overdag
enerzijds en de geluidsbelasting ‘s nachts + 10 dB(A)
anderzijds.

MER

Milieueffectrapport, het document waarin milieu- en andere
aspecten integraal worden behandeld.

Microreliëf

Verschillende landschappelijke omstandigheden op een klein
oppervlak.

Ministerie van EL&I

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Mitigerende maatregelen

Verzachtende, effectbeperkende maatregelen.

NAP

Nieuw Amsterdams Peil

Natuurbeschermingswet 1998

De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van
gebieden die in het kader van de Vogelrichtlijn en
Habitatrichtlijn beschermd moeten worden.

Natuurdoeltype

Een nagestreefde combinatie van abiotische en biotische
kenmerken. Abiotische kenmerken bestaan onder meer uit
bodem, reliëf, voedingstoestand, hydrologie, erosie en
sedimentatie. Biotische kenmerken bestaan uit soorten en
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soortencombinaties met bijbehorende processen als primaire
productie, herbivorie en predatie.

Natuurontwikkeling

Het scheppen van zodanige omstandigheden dat natuurlijke
ecosystemen zich kunnen ontwikkelen.

NO, NO2, NOx

Stikstofmono-oxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden

Norm

Waarde waaraan een bepaalde concentratie moet voldoen
om in een bepaalde klasse ingedeeld te worden.

Normering

Stelsel van normen en toetsing van resultaten aan een stelsel
van normen.

Notitie reikwijdte en detailniveau

De eerste stap in de plan-m.e.r.-procedure bestaat uit het
raadplegen van de betrokken bestuursorganen. Een middel
dat hiertoe veelal wordt benut is een notitie Reikwijdte en
detailniveau. In deze notitie wordt de scope van het MER
vastgelegd en wordt de aanpak van de milieubeoordeling
weergegeven.

Parameters

Kenmerkende grootheid.

Peilverlaging

Verlaging van de (grond)waterstand.

Permanente effecten

Effecten van de ingreep die optreden zolang de weg
aanwezig is.

Plaatsgebonden Risico (PR)

Het Plaatsgebonden Risico (PR) geeft inzicht in de
theoretische kans op overlijden van een individu op een
bepaalde horizontale afstand van een risicovolle activiteit.

Plan/zoekgebied

Het gebied waarbinnen de oplossingen worden gezocht
voor de problematiek of opgave

Populatie

Een populatie is een groep organismen van dezelfde soort
die niet in tijd of plaats van elkaar gescheiden zijn en dus
(theoretisch) met elkaar kunnen voortplanten.

Referentie

Vergelijking(smaatstaf).

Referentiesituatie

De referentiesituatie bestaat uit een beschrijving van de
huidige situatie en autonome ontwikkelingen in en rondom
het plangebied.

Richtlijnen

Voor het project geldende, inhoudelijke eisen waaraan de
Planstudie/MER moet voldoen; deze hebben onder andere
betrekking op de te beschrijven alternatieven en
(milieu)effecten; ze worden opgesteld door het Bevoegd
gezag.

Ruimtebeslag

De fysieke ruimte die nodig is voor de aanleg en inpassing
van een alternatief of variant.

Sociale veiligheid

De mate waarin men zich vrij van dreiging van, of
confrontatie met, geweld in een bepaalde omgeving kan
bewegen.

Speciale Beschermingszone

Natuurgebied dat bescherming geniet op grond van de
Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn.

Stiltegebied

Een gebied van voldoende grootte, waarin de
geluidsbelasting ontstaan door menselijke activiteiten
zodanig laag is, dat de heersende natuurlijke geluiden niet
of nauwelijks worden verstoord.
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Streefwaarde

Waarde die correspondeert met een kwaliteitsdoelstelling
op korte of lange termijn.

Studiegebied

Gebied waarbinnen alle relevante effecten optreden bij de
realisatie van één der modellen.

Tijdelijke effecten

Het begrip wordt in dit verband gebruikt voor effecten die
alleen optreden in de aanlegfase van de voorgenomen
activiteit.

V&W

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Vegetatie

De ruimtelijke verschijningsvorm van planten in samenhang
met de plaatsen waar zij groeien en de rangschikking die zij
uit zichzelf hebben ingenomen.

Verbindingszone

Zone, die deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur
en dienst doet als migratieroute voor organismen tussen
kerngebieden en natuurontwikkelingsgebieden. Aanleg van
verbindingszones heeft als doel barrières tussen deze
gebieden op te heffen.

Verdroging

Verandering van de hydrologische omstandigheden in een
natuurgebied, hetgeen leidt tot afname van kenmerkende,
grondwaterafhankelijke levensgemeenschappen en soorten.

Verkeersafwikkeling

Kwaliteitsmaat voor doorstroming van verkeer. Dit wordt
beoordeeld op basis van intensiteit/capaciteit (I/C)verhoudingen < 0,70 is een goede verkeersafwikkeling; 0,700,85 is een matige verkeersafwikkeling; 0,85-1,00 is een
slechte verkeersafwikkeling;
> 1,00 is een overbelaste verkeersafwikkeling).

Verkeersintensiteit

Aantal motorvoertuigen dat per tijdseenheid (meestal: per
uur) een wegvak passeert. Dit is een maat voor de
verkeersdrukte.

Versnippering

Proces in het landschap waarbij eerder aaneengesloten
gebieden worden verkleind en de onderlinge afstand tussen
deze gebieden wordt vergroot (als gevolg van intensieve
landbouw, aanleg van infrastructurele werken enz.).

Verstoring

Vermindering van de kwaliteit van een natuurgebied als
gevolg van indirecte invloeden van een ingreep (geluid,
licht, vreemde stoffen, toename recreatie en dergelijke).

Visueel-ruimtelijke kenmerken

Kenmerken die te maken hebben met de visuele
waarneming (van het landschap) door de mens.

VKA

Voorkeursalternatief; alternatief dat, van de in het MER
beschreven en beoordeelde alternatieven (of een combinatie
daarvan), de voorkeur heeft van de initiatiefnemer.

Vogelrichtlijn

Europese Richtlijn die de bescherming van in het wild
levende vogels in Europa en hun leefgebieden regelt.

Ministerie van I&M

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Waterkwaliteit

De chemische en biologische kwaliteit van water.

Waterkwantiteit

De wijze waarop een bepaalde hoeveelheid water door het
studiegebied stroomt (waterhuishouding).

Wgh
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Wm

Wet milieubeheer

Zetting

Oxidatie en klink van de bodem.
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DIVISIE MILIEU & RUIMTE

De kansenkaart geeft op basis van de randvoorwaardenkaart1 en gemaakte afwegingen2 aan waar
plaatsing van windturbines kansrijk is.
De volgende categorieën van kansrijkheid zijn te onderscheiden:
Niet kansrijk
Dit zijn die delen van de gemeente Wieringermeer waar zodanige randvoorwaarden gelden dat
plaatsing van windturbines op grote praktische, planologische of technische bezwaren stuit. De meest
bepalende hiervan zijn het open water, de beschermingszones rond woonbebouwing, buisleidingtracés
en beide vliegvelden, het ‘10-km radargebied’ en het plangebied van de Wieringerrandmeer waarvoor
een samenwerkingsovereenkomst is gesloten. Op of langs de zuidelijke dijk in het plangebied
Wieringerrandmeer blijft wel kansrijk, mits. Tenslotte is het ‘open midden’ tussen de drie grote dorpen
niet kansrijk. Hiertoe heeft de gemeenteraad besloten tijdens een werksessie op 14 oktober jl.. Dit
besluit is ondermeer ingegeven door een aantal signalen uit het windweekend. Dit geldt ook voor het
open water in het Amstelmeer en het IJsselmeer.
Niet kansrijk rond bestaande molens ECN
De bestaande molens op het testpark van ECN zullen nog geruime tijd blijven staan, nieuwe
windturbines zullen dus slechts buiten de interferentiezone van deze molens geplaatst kunnen worden.
Deze interferentiezone rond de molens is afhankelijk van de hoogte van de as van de molen en als niet
kansrijk aangemerkt.
1
2

Zie memo (kenmerk B02023/CE9/OK3/000065; d.d. 29 oktober 2009) en bijbehorende kaart.
Tijdens de werksessie met raadsleden op 14 oktober 2010 en in de werkgroep Windplan Wieringermeer.
Blad:
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Kansrijk, mits
Bepaalde randvoorwaarden sluiten de plaatsing van windturbines niet op voorhand uit, of vormen juist
kansrijke combinatiemogelijkheden. Hiervan is sprake bij de Ecologische Hoofdstructuur (EHS3), het
Agriport gebied langs de A7 waar eventuele combinaties mogelijk zijn met glastuinbouw, de
zuidelijke dijk in het plangebied van Wieringerrandmeer en de Wieringermeerdijk. De
beschermingszones rond de woonbebouwing langs de Wieringermeerdijk wegen in minder mate op
tegen de kansrijkheid van de dijk als landschappelijke structuur op het allerhoogste schaalniveau.
Kansrijk
De gebieden waar geen specifieke randvoorwaarden gelden zijn kansrijk voor de plaatsing van
windturbines. Overwegend is dit agrarisch gebied, maar ook waterkeringen worden als kansrijk
gezien. Ook locaties van bestaande solitaire windturbines en de clusteropstellingen van NUON zijn als
kansrijk aangemerkt, aangezien het immers de doelstelling is deze te saneren. Kansrijk zijn ook de
woningbouwlocaties bij Middenmeer en Slootdorp uit het Structuurplan Wieringermeer 2006. Hiertoe
heeft de gemeenteraad besloten bij de herziening van het Structuurplan en nogmaals bevestigd in de
werksessie van 14 oktober jl..
Kansrijk rond bestaande clusteropstellingen NUON
De bestaande clusteropstellingen van NUON kennen nog slechts een beperkte economische
levensduur. Het is dan ook logisch eventuele vervanging van deze molens te bezien in het grotere
verband van het windplan. De interferentiezone rond deze clusters is hierom niet als belemmerende
randvoorwaarde gezien en als kansrijk aangemerkt.
Kansrijk nearshore IJsselmeer
Kansrijk is een smalle strook IJsselmeer langs de wieringermeerdijk. Naar verwachting zal het plan
“Dijkversterking Wieringermeerdijk-Omgelegde Stonteldijk” in 2012 leiden tot versterkingen aan de
dijk. Hier kan sprake zijn van functiecombinaties met windmolens. Een deel van deze strook is
“kansrijk, mits”. Dit komt door de beschermingszones rond de woonbebouwing langs de
Wieringerrandmeerdijk.
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Bestaande bossen en toekomstige natuurgebieden.
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Advies over reikwijdte en detailniveau
van het milieueffectrapport
22 maart 2010 / rapportnummer 2380-31

1.

HOOFDPUNTEN VAN HET MER
De gemeente Wieringermeer heeft het voornemen om een windplan op te stellen, om hiermee een beter toetsingskader voor huidige en toekomstige verzoeken voor windenergie te hebben. Het windplan bestaat uit vier onderdelen,
waaronder een ruimtelijk plan. Ten behoeve van dit ruimtelijk plan wordt de
plan-milieueffectrapportage (plan-m.e.r.)-procedure doorlopen. De Commissie
voor de m.e.r. (hierna ‘de Commissie’) 1 adviseert over de reikwijdte en het
detailniveau van het plan-milieueffectrapport (MER) dat voor het windplan
wordt opgesteld. Het windplan zal door de gemeenteraad worden vastgesteld.2
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het
MER. Dat wil zeggen dat voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming het MER in ieder geval informatie over de onderstaande punten
moet bevatten.
· Concretisering van de gemeentelijke ambities in doelstellingen in termen
van landschap en energieproductie. Een navolgbare uitwerking van deze
doelen in scenario’s op het detailniveau dat nodig is om een keuze te kunnen maken.
· Een beschouwing van het windplan in een regionaal kader. Betrek hierbij
zowel de samenhang tussen de verschillende opstellingen in de gemeente
Wieringermeer als de samenhang met windturbineopstellingen buiten de
gemeentegrenzen.
· Een beschrijving van de landschappelijke identiteit en de grootschalige
structuren van de polder, en de inpassing van opstellingen van turbines
met grotere vermogens (3-7,5 MW) hierin.
· Een beschrijving van de effecten van de verschillende opstellingen en scenario’s op landschap, leefomgeving en natuur op het niveau van de polder
Wieringermeer, inclusief -indien van toepassing- de passende beoordeling.
Daarnaast acht de Commissie het van belang dat het MER een zelfstandig
leesbare samenvatting bevat en voldoende onderbouwend kaartmateriaal,
voorzien van duidelijke schaal en legenda.
In de volgende hoofdstukken geeft de Commissie in meer detail weer welke
informatie in het MER moet worden opgenomen. De Commissie bouwt in haar
advies voort op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (notitie R&D). Dat wil
zeggen dat dit advies in samenhang daarmee moet worden gelezen.

1

2

Voor de samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens,
zie bijlage 1 bij dit advies. Projectgegevens en bijbehorende stukken, voor zover digitaal beschikbaar, zijn ook te
vinden via www.commissiemer.nl onder adviezen.
De Commissie heeft tijdens het eindgesprek begrepen dat het college van burgemeester en wethouders de
gemeenteraad heeft geadviseerd om het windplan de status van een structuurvisie te geven.
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2.

ACHTERGROND EN BESLUITVORMING

2.1

Achtergrond, probleemstelling en doel
De notitie R&D geeft een goede aanzet voor de beschrijving van de achtergrond voor het windplan. Werk dit verder uit in het MER.
In de notitie R&D staan een aantal uitgangspunten/beoogde resultaten genoemd om het windenergiebeleid van de gemeente verder uit te werken.3 De
Commissie adviseert deze te vertalen in concrete doelstellingen, bijvoorbeeld
ten aanzien van landschap en opgesteld vermogen4 c.q. duurzame energieproductie. Hierbij is het wenselijk om de doelen zo te beschrijven dat ze in
twee stadia in het planvormingsproces een rol kunnen vervullen:
· bij de afbakening van te beschrijven alternatieven en het verhelderen
waarom andere oplossingsrichtingen buiten beschouwing worden gelaten;
· bij de rangschikking van alternatieven op doelbereik.
Geef aan in hoeverre doelen ten aanzien van landschap en energie in balans
zijn dan wel conflicteren, en –indien van toepassing- welke keuzen hierin gemaakt zijn.
Geef, voor zover relevant voor het windplan, aan in hoeverre dit plan bijdraagt
aan de gemeentelijke, provinciale en nationale doelstellingen voor duurzame
energie en ruimtelijke kwaliteit.

2.2

Beleidskader
De notitie R&D bevat al een uitgebreide opsomming van beleidskaders. Geef
aan welke randvoorwaarden en opgaven voor windenergie voortkomen uit de
voor het windplan relevante ruimtelijke plannen/programma’s, zowel op regionaal, provinciaal als nationaal niveau. Besteed hierbij ook aandacht aan de
Elektriciteitswet 1998, de Rijkscoördinatieregeling, en (indien van toepassing)
de crisis- en herstelwet.
Onderzoek ook welke randvoorwaarden voortkomen uit het beleid ten aanzien
van windenergie van omliggende gemeentes en in het IJsselmeer.

2.3

Te nemen besluit(en)
De notitie R&D maakt niet duidelijk welke besluiten op basis van dit MER
genomen gaan worden. Geef in het MER aan welke status (bijv. beleidstuk,
structuurvisie) het windplan krijgt en welke besluiten nu genomen worden.
Geef aan volgens welke procedure en welk tijdpad dit geschiedt en welke adviesorganen en instanties daarbij formeel en informeel zijn betrokken. Ver-

3

4

Genoemd worden o.a. capaciteitsvergroting binnen afgebakende clusters, geen nieuwe solitaire windturbines, en
vervanging van bestaande solitaire windturbines door turbines in clusters/lijnopstellingen (zie ook pagina 7 en
13 van de notitie R&D).
Of in termen van aantallen turbines, hoogte, en diameter.
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meld ook de besluiten die in een later stadium nog moeten worden genomen
om het voorgenomen plan te realiseren.

3.

SCENARIO’S EN REFERENTIE

3.1

Algemeen
Het windplan betreft de verdere uitwerking van het gemeentelijk beleid aangaande windenergie. Eén van de vier onderdelen van het windplan is het
ruimtelijk plan.5
In het MER dient de voorgenomen activiteit beschreven te worden, alsmede de
daarvoor redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven (in de R&D
scenario’s genoemd). Het MER moet een onderbouwde keuze voor één van de
scenario’s mogelijk maken. De scenario’s dienen navolgbaar, vergelijkbaar en
op voldoende detailniveau te worden uitgewerkt voor een onderbouwing van
het voorkeursalternatief.
Gebruik (actueel) kaartmateriaal van voldoende detailniveau. Maak hierop
duidelijk onderscheid tussen bestaande en nieuwe turbines/opstellingen en
geef de (relevante) turbine opstellingen in de buurgemeenten en in het IJsselmeer weer.

3.2

Scenario’s
Als startpunt voor de ontwikkeling van het ruimtelijk plan zijn een randvoorwaarden- en kansenkaart opgesteld. Op deze kaarten zijn ‘harde’ en ‘zachte’
randvoorwaarden weergegeven en is inzichtelijk gemaakt welke ruimte beschikbaar is voor de plaatsing van windturbines. De Commissie constateert
dat waar het om de weergave van randvoorwaarden gaat dit een momentopname is. Zij wijst erop dat deze mogelijk oplosbaar zijn en aan verandering
onderhevig kunnen zijn. Dit kan wellicht leiden tot scenario’s die in eerste
instantie niet in beeld zijn.
Werk de scenario’s conform de geschetste werkwijze in bijlage 2 van de notitie
R&D uit. Hierbij adviseert de Commissie om een landschapsanalyse o.a. naar
de kwaliteit en opbouw van de polder, toe te voegen als input voor de kansenkaart.
Met het oog op efficiënt ruimtegebruik en de te halen doelstellingen adviseert
de Commissie om voor de scenario’s uit te gaan van turbines met grotere
vermogens (3 – 7,5 MW). Geef ook duidelijk aan welke vooronderstellingen zijn
gehanteerd, welke keuzes gemaakt zijn in het ontwerpproces en hoe rekening
wordt gehouden met de omliggende gemeentes. Formuleer de hoofduitgangspunten en nevenuitgangspunten voor de bestaande en nieuwe lijnopstellingen
(richting, begin einde, aantal, onderlinge afstand, lengte en maximale hoogte).
Geef ook aan hoe de bestaande lijnopstellingen worden opgenomen in nieuwe
lijnopstellingen. Geadviseerd wordt om ook de (economische) levensduur van
de nieuwe en bestaande turbines/opstellingen bij de beschouwing te betrek-

5

De
andere
onderdelen
zijn:
herstructureringsmodellen/organisatiemodellen,
financieringsmodel/exploitatiemodel en een uitvoeringsprogramma/planning (zie ook pagina 13 van de notitie R&D).
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ken.
Het MER moet duidelijk maken in welke combinaties de varianten en alternatieven voor de verschillende opstellingen gerealiseerd kunnen worden. Vanuit
een landschappelijk oogpunt is hierbij ook de volgorde in tijd van de realisatie
van de opstellingen van belang.
De Commissie constateert dat de huidige lijnopstellingen aansluiten bij de
aanwezige structuren zoals verkaveling. Landschappelijke inpassing is gezien
de afmetingen van de nieuwe generatie windturbines6 niet mogelijk; lokale
structuren spelen voor deze turbines geen rol. De nieuwe generatie turbines
geeft een nieuwe schaal aan het polderlandschap. Hierdoor kan blijken dat
het opschalen van bestaande lijnopstellingen, vanuit een landschappelijk oogpunt, leidt tot een suboptimale plaatsing. De integrale aanpak van het windplan biedt juist kansen voor verbetering van het grootschalige landschap. Op
basis hiervan geeft de Commissie in overweging om, naast de in de notitie
R&D voorgestelde werkwijze, ook een variant uit te werken waarin wordt uitgegaan van een ‘lege’ polder en waarbij rekening wordt gehouden met de
landschappelijke wenselijkheid, een nieuwe grootschalige structuur (lange
lijnen, grote clusters) en het windaanbod.

3.3

Referentie
Beschrijf de bestaande toestand van het milieu in het studiegebied en de te
verwachten milieutoestand als gevolg van de autonome ontwikkeling als referentie voor de te verwachten milieueffecten. Daarbij wordt onder de 'autonome ontwikkeling' verstaan: de toekomstige ontwikkeling van het milieu, zonder dat de voorgenomen activiteit of één van de alternatieven wordt gerealiseerd. Ga bij deze beschrijving uit van ontwikkelingen van de huidige activiteiten in het studiegebied en van nieuwe activiteiten waarover reeds is besloten, waaronder het Wieringerrandmeer.

3.4

Vergelijking van alternatieven/scenario’s
De ruimtelijke scenario’s die worden onderzocht, worden vergeleken met de
referentiesituatie én met elkaar. Doel van de vergelijking is inzicht te geven in
de mate waarin, dan wel de essentiële punten waarop, de positieve en negatieve (milieu)effecten van de scenario’s verschillen en in welke mate ze aan de
geformuleerde doelstellingen voldoen.
Naast een vergelijking van effecten in absolute zin, dient ook een vergelijking
van de relatieve effecten plaats te vinden, dat wil zeggen de effecten per eenheid van opgewekte energie (kWh). Deze effecten moeten in een overzichtstabel worden gepresenteerd en als basis dienen voor de alternatievenvergelijking. Dit is van belang omdat de scenario’s niet dezelfde milieueffecten en
energieopbrengst zullen hebben.

6

Het gaat hier om windturbines van 3-7,5 MW met een ashoogte van meer dan 100 meter.
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4.

EFFECTBESCHRIJVING EN BEOORDELINGSKADER

4.1

Algemeen
In het MER moeten de milieugevolgen van de scenario’s in beeld worden gebracht. De notitie R&D geeft hiervoor een goede aanzet. Hierbij staat landschap centraal, gevolgd door natuur en leefkwaliteit (o.a. geluid). Andere criteria zijn hieraan ondergeschikt. Opgemerkt wordt dat het studiegebied per
aspect kan verschillen. Gezien de relatie met de omgeving (buurgemeenten,
eiland Wieringen, het IJsselmeer en de Waddenzee) en de zichtbaarheid van
de turbines zal het studiegebied voor bepaalde effecten groot moeten zijn.
Voor de milieuaspecten die niet in dit hoofdstuk worden genoemd, kan worden volstaan met de uitwerking zoals in de notitie R&D is beschreven. Het
detailniveau van de effectbeschrijving dient aan te sluiten bij het te nemen
besluit.
De scenario’s zijn opgebouwd uit elementen/bouwstenen, te weten de verschillende opstellingen. Locatiespecifieke knelpunten kunnen doorwerken op
het totale plan. Maak daarom bij de beschrijving van de effecten een onderscheid tussen de bouwstenen en de gehele scenario’s.

4.2

Energieopbrengst
Beschrijf in het MER hoe de verschillende opstellingen scoren op energieopbrengst en wat de totale te verwachten energieopbrengst is van de scenario’s. 7
Beschouw daarbij grote turbinevermogens (bijv. tussen 3 – 7,5 MW) en relevante ashoogtes.

4.3

Landschap
Voer een gedegen analyse uit naar de polder en zijn omgeving en betrek daarbij de volgende onderwerpen: ontstaansgeschiedenis, identiteit (regionaal),
oriëntatie, grootschalige ruimtelijke structuren 8, horizon, mate van leegte en
schaal.
Breng in het MER de landschappelijke gevolgen van de scenario’s in
beeld. Onderzoek daarvoor hoe de nieuwe configuraties van windturbines zich
verhouden tot de bestaande patronen in het landschap. Ga in op de zichtbaarheid van de windturbines vanuit en kijkend naar bijzondere plekken in
de polder zoals het voormalig eiland Wieringen, centrum met dorpen, Agriport, de oude kustlijn en waterkeringen. Als ondersteuning van het onderzoek
moeten visualisaties (van dichtbij en van grotere afstand) worden gebruikt
waarbij ook wordt ingegaan op de kwantitatieve zichtbaarheid van de windturbines.

7

8

Omdat windaanbod hierbij een cruciale factor is adviseert de Commissie ook rekening te houden met de
locatiespecifieke omstandigheden en niet alleen uit te gaan van het protocol Monitoring Duurzame Energie
(MDE).
Zoals waterkerende dijken, de oude kustlijn, de ‘driehoek’ van de woonkernen.
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Beschouw in aanvulling op de gangbare beoordelingscriteria voor landschap
in het MER ook:
· een beschrijving van de landschappelijke identiteit en de grootschalige
structuren van de polder, en de inpassing van opstellingen van turbines
met grotere vermogens (3-7,5 MW) hierin;
· onderzoek de visuele interferentie tussen verschillende formaties van
windturbines binnen de gemeente (o.a. testpark Wieringermeer) met formaties buiten de gemeente.

4.4

Leefomgeving

4.4.1

Geluid
Van de afzonderlijke locaties en de scenario’s als geheel moeten de geluidcontouren worden vastgesteld (Lden 47 dB) en het aantal woningen binnen deze
contouren. Bepaald moet worden of aan de wettelijke normen conform het
oude en/of (bij inwerkingtreding) het nieuwe gewijzigde Activiteitenbesluit kan
worden voldaan. Bij maatregelen waarbij het vermogen van windturbines
moet worden beperkt dient de afname van de energieopbrengst te worden
aangegeven.
Geluidhinder is bij windenergieprojecten veelal een bron van zorg voor omwonenden. De Commissie wijst daarom op het belang van een zorgvuldige afweging op dit aspect.

4.4.2

Slagschaduw
Van de afzonderlijke locaties en de scenario’s als geheel moeten de slagschaduwcontouren worden vastgesteld en het aantal woningen binnen deze contouren. Bepaald moet worden of aan de wettelijke normen conform het Activiteitenbesluit kan worden voldaan. Bij maatregelen waarbij het vermogen van
windturbines moet worden beperkt, dient de afname van de energieopbrengst
te worden aangegeven.

4.4.3

Overig
Ga kort na of de scenario’s realiseerbaar zijn met het oog op externe veiligheid.

4.5

Natuur
Schets in het MER een beeld van de huidige situatie inclusief knelpunten.
Geef aan welke kenmerkende habitats en soorten aanwezig zijn in het studiegebied en wat de autonome ontwikkeling is. Ga in op de ingreep-effect relatie
tussen de voorgenomen activiteit en de in het plangebied aanwezige natuurwaarden. Geef aan voor welke habitats en soorten aanzienlijke gevolgen te
verwachten zijn, wat de aard van de gevolgen9 is en wat deze gevolgen voor de
populaties betekenen. Betrek daarin ook de relaties tussen de Wieringermeer
en de omliggende Natura 2000-gebieden, en geef aan wat de komst van het
Wieringerrandmeer in dit verband betekent. Beschrijf maatregelen die de gevolgen kunnen beperken of voorkomen.

9

Geef aan of het gaat om vernietiging van leefgebied door bijvoorbeeld ruimtebeslag, verstoring door bijvoorbeeld
licht en geluid, en versnippering door doorsnijdingen of barrièrewerking.
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Gebiedsbescherming
Beschrijf de mogelijke invloed van de alternatieven op beschermde natuurgebieden, zoals Natura 2000-gebieden en de ecologische hoofdstructuur (EHS).
Beschrijf de status en geef de begrenzing aan op kaart. Bepaal in hoeverre het
voornemen invloed kan hebben – al dan niet in cumulatie met andere activiteiten of handelingen – op deze gebieden. Ga daarbij afzonderlijk in op aanlegfase (tijdelijke effecten) en de eindfase (permanente effecten).
Natura 2000 (passende beoordeling)
In de notitie R&D is aangegeven dat, indien significante gevolgen voor Natura
2000-gebieden niet op voorhand kunnen worden uitgesloten, een passende
beoordeling wordt opgesteld. De passende beoordeling kan in dit stadium
plaatsvinden op een detailniveau dat aansluit bij het detailniveau van het
ruimtelijk plan. Hierbij is van belang dat aannemelijk wordt gemaakt dat het
voorkeursalternatief op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 uitvoerbaar is. Een project kan alleen doorgang vinden als de zekerheid wordt verkregen dat de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden in de omgeving niet worden aangetast, of de ADC-toets10 met succes wordt doorlopen.
Positieve effecten mogen bij de beoordeling worden betrokken. Voor de toetsing aan instandhoudingsdoelstellingen is in het geval van vogels zo mogelijk
een kwantitatieve benadering noodzakelijk. Deze exercitie kan wel op een globaal detailniveau en op basis van beschikbare gegevens gebeuren, met nadruk op de potentiële risicosoorten11.
Ecologische Hoofdstructuur
Beschrijf de wezenlijke kenmerken en waarden voor zover bekend en de gevolgen van de alternatieven daarop.
Overige natuurwaarden
Besteed bij de effectbeschrijving ook aandacht aan de natuurwaarden van het
polderlandschap buiten de beschermde natuurgebieden. Denk daarbij in het
bijzonder aan concentraties van foeragerende en rustende watervogels (ganzen, Kleine zwanen) en de relaties die er zijn met omliggende Natura 2000gebieden. Geef aan hoe de (dynamiek in de) verspreiding van deze vogels zich
verhoudt tot de ruimtelijke configuratie van de scenario’s. Voor de in de polder foeragerende soorten is ook het foerageerareaal van belang dat onder de
verschillende scenario’s beschikbaar en bereikbaar is. Met betrekking tot
vliegbewegingen van vogels is het van belang aandacht te schenken aan dagelijkse vliegbewegingen van vogels tussen slaapplaatsen en foerageergronden
en seizoensgebonden trekbanen. Beschrijf de relevante vogelbewegingen naar
hoogte, richting en orde grootte, en hoe de opstellingen daarop kunnen inwerken. Voorts dient aandacht besteed te worden aan het belang van de
structuren in de polder voor vleermuizen en de gevolgen van de alternatieven
daarop.

10

11

Dit houdt op grond van art. 19g en 19h van de Natuurbeschermingswet 1998 respectievelijk in:
A: zijn er Alternatieve oplossingen voor een project of handeling? inclusief locatiealternatieven.
D: zijn er Dwingende redenen van groot openbaar belang waarom het project gerealiseerd moet worden?
C: welke Compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van
Natura 2000 bewaard blijft?
Denk aan de Zwarte stern (slaapplaats Balgzand, foerageergebied IJsselmeer) en ganzen die slapen op het open
water van het IJsselmeer en foerageren in de polder.
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5.

LEEMTEN IN KENNIS
Het MER moet aangeven over welke milieuaspecten geen informatie kan worden opgenomen vanwege gebrek aan gegevens. Deze inventarisatie moet worden toegespitst op die milieuaspecten die (vermoedelijk) in verdere besluitvorming een belangrijke rol spelen. Op die manier kan worden beoordeeld,
wat de consequenties moeten zijn van het gebrek aan milieuinformatie.
Beschreven moet worden:
· welke onzekerheden zijn blijven bestaan en wat hiervan de reden is;
· in hoeverre op korte termijn zou kunnen worden voorzien in de leemten in
informatie;
· de consequenties die leemten en onzekerheden hebben voor het besluit.
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BIJLAGE 1: Projectgegevens reikwijdte en detailniveau planMER
Initiatiefnemer: college van burgemeester en wethouders Wieringermeer
Bevoegd gezag: gemeenteraad Wieringermeer
Besluit: vaststellen Windplan Wieringermeer
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
voor categorie D22.2 en mogelijk vanwege passende beoordeling
Procedurele gegevens:
adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 11 januari 2010
advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht: 22 maart 2010
Samenstelling van de werkgroep:
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele
deskundigen, een voorzitter en een werkgroepsecretaris. De werkgroepsamenstelling bij het onderhavige project is als volgt:
ir. P. van der Boom
drs. J.G.M. van Rhijn (voorzitter)
ing. C. Slijpen
drs. F.H. van der Wind (werkgroepsecretaris)
ing. E. Wymenga
drs. G. de Zoeten
Werkwijze Commissie bij advies reikwijdte en detailniveau:
In dit advies geeft de Commissie aan welke onderwerpen naar haar mening
behandeld dienen te worden in het MER en met welke diepgang. De Commissie neemt hierbij de concept-notitie reikwijdte en detailniveau, of een vergelijkbaar door het bevoegde gezag toegezonden startdocument als uitgangspunt.
Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie
www.commissiemer.nl op de pagina Commissie m.e.r.
Betrokken documenten:
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advisering:
· Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windplan Wieringermeer, gemeente Wieringermeer, 3 december 2009
De Commissie heeft geen zienswijzen of adviezen via bevoegd gezag ontvangen.

Advies over reikwijdte en detailniveau van het
milieueffectrapport Windplan Wieringermeer
De gemeente Wieringermeer heeft het voornemen om een windplan op
te stellen, om hiermee een beter toetsingskader voor huidige en
toekomstige verzoeken voor windenergie te hebben. Het windplan
bestaat uit vier onderdelen, waaronder een ruimtelijk plan. Ten
behoeve van dit ruimtelijk plan wordt de plan-m.e.r.-procedure
doorlopen. De Commissie voor de m.e.r. adviseert over de reikwijdte
en het detailniveau van het planMER dat voor het windplan wordt
opgesteld. Het windplan zal door de gemeenteraad worden
vastgesteld.
ISBN: 978-90-421-2987-0
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DIVISIE MILIEU & RUIMTE

dhr J.A. Dekker (gemeente Wieringermeer)

Inleiding
In opdracht van de gemeente Wieringermeer (d.d. 15 juli 2009; kenmerk BRM/2009/1416) werkt
ARCADIS aan een ruimtelijk plan en een plan-MER voor het Windplan Wieringermeer. Stap 1
bestaat uit een verkenning van de (on)mogelijkheden voor windenergie binnen de gemeente vanuit
wet- en regelgeving en vastgesteld beleid. Ook de plannen in ontwikkeling zijn meegenomen in deze
verkenning.
Het resultaat van stap 1 bestaat uit twee randvoorwaardenkaarten met een toelichting in deze memo.
Op de eerste kaart staan de “harde” randvoorwaarden waar de gemeente niet om heen kan omdat de
normen en vuistregels vastliggen in wet- en regelgeving en vastgesteld beleid. Op kaart twee staan een
aantal “zachte” randvoorwaarden vanuit de gemeenteraad zoals aangegeven in de werksessie van 14
oktober 2009. Op deze randvoorwaarden heeft de gemeenteraad direct invloed omdat het eigen
plannen zijn of indirect invloed omdat de randvoorwaarden afkomstig zijn van plannen van andere
overheden.
Het zoekgebied voor de plaatsing van de windturbines bestaat uit de gemeente Wieringermeer op land
en near-shore in het IJsselmeer. Dit is een smalle strook in het IJsselmeer, namelijk tot 30 meter vanaf
de teen van de dijk. Omdat de kosten voor de aanleg van de ‘offshore’ windturbines aanmerkelijk
hoger daarom is het plaatsen van windturbines off-shore in het IJsselmeer, Waddenzee of het
Amstelmeer, geen optie.
In deze memo zijn de randvoorwaarden en aandachtspunten nader toegelicht. De twee kaarten zijn
opgenomen in de bijlage.

Blad:
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Randvoorwaarden


Radargebied
Defensie legt hoogtebeperkingen op aan bouwwerken binnen een bepaalde straal van het
radarstation. Het huidige beleid om het vrije radarzicht te garanderen is opgenomen in een
brief van de Staatssecretaris van Defensie van 27 oktober 20061, die aan alle gemeenten en
provincies is verstuurd. De kern van het huidige beleid is dat objecten binnen een afstand van
28 kilometer vanaf het radarstation kunnen resulteren in een verstoring van het radarbeeld. Het
zogenoemde radarverstoringsgebied wordt gevormd door een cirkel met een straal van 15 NM
(Nautische Mijl, circa 28 km) gemeten vanaf de positie van de radar en met een hoogte van 45
m ten opzichte van de hoogte van het maaiveld ter plaatse van de radar2.
De dichtstbijzijnde radar staat op de basis in Den Helder (Radarpost De Kooy). Het
plangebied bevindt zich hierdoor in het radarverstoringsgebied. In de praktijk hanteert
Defensie een verstoringsnorm van maximaal 10%.
Het radarverstoringsgebied binnen een straal van 10 km en een tiphoogte van 45 meter wordt
deze norm overschreden en is de aanleg van windturbines vrijwel zeker uitgesloten. Dit gebied
staat als harde randvoorwaarde op de kaart. Tussen de 10 en 15 km is het afhankelijk van de
hoogte, breedte, opstelling, opbouw en het materiaal van het object of er een onaanvaardbare
verstoring optreedt. Na 15 km treden er volgens deskundigen van Defensie wellicht geen
onaanvaardbare verstoringen op. Het radarverstoringsgebied tussen de 10 en 28 km staat
daarom als zachte randvoorwaarde op de kaart. Een toets van het uiteindelijke plan moet
uitwijzen of er sprake is van verstoring.



Habitatgebied en Vogelrichtlijngebied
Het IJsselmeer en de Waddenzee hebben respectievelijk een vogelrichtlijn en een vogel- en
habitatrichtlijn status en zijn aangewezen als Natura2000 gebied. Hiervoor is de
Natuurbeschermingswet en de Vogel en Habitatrichtlijn van toepassing. Het doel van de wet
en richtlijn is om de aanwezige natuur- en landschappelijke waarden te beschermen in deze
Natura 2000 gebieden. Relevant is dat deel van het plangebied dat in het IJsselmeer of
Waddenzee ligt, dus 30 meter vanaf de teen van de dijk. Daarnaast kunnen effecten optreden
door externe werking vanuit het windplan voor soortgroepen als vogels en vleermuizen.
Hierbij zijn de vereisten uit de Flora- en Faunawet van belang. Het habitat- en
vogelrichtlijngebied staan als zachte randvoorwaarde op kaart.



400 meter rondom ACN (Adres Coördinaten Nederland)
Bij de plaatsing van een windmolen moet rekening worden gehouden met de mogelijke hinder
door geluid. Op dit moment worden de geluidsnormen voor windturbines op het land
gewijzigd. De turbines komen onder de werking van het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit). De geluidnormstelling wordt aangepast

1 Beleidsbrief Staatssecretaris Defensie, 27 oktober 2006, nr. DRMV 2006021602).
2 Toelichting bij Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, 29 mei 2009.
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aan de Europese dosismaat Lden. Het Activiteitenbesluit hanteert voor geluid een normering
van 50 dB(A) overdag, 45 dB(A) ’s avonds en 40 dB(A) ’s nachts. Uit berekeningen met de
nieuwe methodiek blijkt dat deze normstelling overeenkomt met 47 dB Lden. De regeling is
echter complexer dan de enkele waarde van 47 dB Lden, het hangt ook af van de
windsnelheid. Hoe harder het waait, hoe meer geluid toelaatbaar is. Dat leidt tot de vuistregel
dat een windmolen bij voorkeur op minstens 4 x de ashoogte van de dichtstbijzijnde woning
moet blijven. Met het oog op de huidige generatie windmolens (ashoogte 80 meter of hoger) is
daarom voor een ‘ruime’ afstand van 400 meter rondom bestaande woningbouw aangehouden.
Deze oranje contouren zijn als harde randvoorwaarde rond bestaande woningen ingetekend.
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Geplande woningbouw
De paarse blokken zijn aangewezen als toekomstige woningbouwlocatie in het Structuurplan
Wieringermeer 2006. Om het plangebied van deze woningbouwlocaties is een contour van
400 meter getekend op grond van het Activiteitenbesluit. (zie 400 m rond ACN). De
bouwopgave vindt plaats bij Wieringerwerf, Middenmeer en Kreileroord. Hiertoe heeft de
gemeenteraad besloten bij de herziening van de Structuurvisie en nogmaals bevestigd in de
werksessie van 14 oktober jl.. De geplande woningbouwlocaties staan als zachte
randvoorwaarde op kaart.



Zweefvliegclub Den Helder
Het zweefvliegveld van de Zweefvliegclub Den Helder kent o.a. een wettelijke hinderzone
van 1200 meter rondom het centrum van de baan volgens het ‘Besluit inrichting en gebruik
niet-aangewezen luchtvaartterreinen’. In deze zone mogen geen hindernissen steken door een
denkbeeldig horizontaal vlak op een hoogte van 30 meter boven het hoogst gelegen grondvak
binnen het zweefvliegterrein. De hinderzone staat als harde randvoorwaarde op de kaart.



Vliegclub Middenmeer
Het vliegveld van Vliegclub Middenmeer is gelegen ten oosten van Middenmeer, tussen de
Hoornse Weg en de Westermiddenmeerweg. In een door het ministerie van Verkeer en
Waterstaat afgegeven vergunning is het circuitgebied vastgesteld waarbinnen geen turbines
kunnen worden geplaatst. Daarnaast geldt voor het terrein de Amvb “Besluit inrichting en
gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen3”. Deze stelt eveneens eisen aan bebouwing in
het omliggende gebied, deze vallen echter binnen het bepaalde circuitgebied. Het circuitgebied
staat als harde randvoorwaarde op de kaart.



Beschermingszone straalpad KPN
Vanuit de zendmast in het Robbenoordbos in het noorden van Wieringermeer doorkruist een
straalpad van KPN de gemeente. De afstand tussen de hartlijn van een windturbinetoren en de
hartlijn van een beschermd straalpad dient groter te zijn dan de rotorstraal, met een minimum
van 35 meter4. Op de kaart staat het straalpad als harde randvoorwaarde aangegeven met een

Amvb besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen, Verkeer en Waterstaat, 3 september 2004.

4 Handboek risicosanering en windturbines, SenterNovem, 2005
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blauwe lijn, die voor de zichtbaarheid iets dikker staat aangegeven dan een doorsnede van 70
meter.


Risicozone hogedruk hoofdgasleiding
Door het plangebied lopen op verschillende locaties de hoofdleidingen van ondergrondse
gasleidingen. Een windturbine in de nabijheid van een buisleiding zal het risico van deze
leiding voor de omgeving kunnen verhogen doordat de faalkans van de leiding toeneemt. Het
Handboek4 hanteert als uitgangspunt dat de faalkans van de leiding ten gevolge van de
aanwezigheid van de windturbine niet meer mag toenemen dan 10%. Daarboven moet een
kwalitatieve risicoanalyse worden gemaakt. Met de beheerder van de transportleidingen moet
worden afgestemd welk risico voor de specifieke situatie van toepassing is. Plaatsing in de
nabijheid is dus niet uitgesloten, maar kan wel een hinderfactor zijn. Op de kaart staat de
gangbare belemmeringnorm van 100m vanaf het hart van de hoofdgasleiding als harde
randvoorwaarde opgenomen. Dit is 70 m + 1/3 van de 100m aan standaard ashoogte van de
windmolen.



Wegen
Wegen waar turbines naast geplaatst worden, kunnen worden ingedeeld in rijkswegen,
provinciale wegen, gemeentelijke wegen en private wegen. Voor ieder soort weg geldt een
ander bevoegd gezag, en kunnen verschillende criteria gelden. In de regel geldt dat een
risicoanalyse bepaalt welke afstand moet worden aangehouden. Hierbij zijn wegen niet
aangemerkt als kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten, het gaat om het aantal passanten dat
jaarlijks in de nabijheid van de windturbine verkeert.
Voor Rijkswaterstaat wordt plaatsing van windturbines langs rijkswegen toegestaan bij een
afstand van tenminste 30 m uit de rand van de verharding. Bij een rotordiameter groter dan 60
m is dat minimaal de halve diameter4. Op de kaart is een zone van 50 m vanaf de verharding
van alle bestaande wegen als harde randvoorwaarde ingetekend. Uitgangspunt hierbij is een
rotordiameter van 100m. Afwijking hiervan is toegestaan, mits uit aanvullend onderzoek blijkt
dat er geen onaanvaardbaar risico is voor de verkeersveiligheid.

Aandachtspunten:


Belemmeringszone windturbines
Voor het gebied rondom een windmolen geldt een belemmeringszone. Volgens het "Besluit
Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer" liggen woningen minimaal 4x ashoogte
vanaf een molen. Op de kaart zijn deze belemmeringzones voor wonen aangegeven als cirkel
rondom de bestaande windmolen. De circels hebben verschillende diameters omdat de
bestaande windmolens verschillen van ashoogte. Deze circels gelden niet als randvoorwaarde
voor het plaatsen van nieuwe molens. Hiervoor gelden technische criteria gebaseerd op het
rendement van een molen.
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Kwetsbare objecten
Binnen een zonering van maximaal 160 meter mogen geen gevoelige objecten worden
gerealiseerd5. In de kaart met randvoorwaarden wordt echter al voor geluid rekening gehouden
met een zonering van 400 meter voor de kwetsbare objecten. Behalve de huizen staan er in het
plangebied geen andere objecten die geluidsgevoelig zijn.



Windsnelheden
Voor het plangebied is informatie bekend over de gemiddelde windsnelheid op 100 meter
hoogte. In het plangebied komen volgens ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) voor
de gemiddelde hoogte van 100 meter windsnelheden voor van 8 en 8,5 meter per seconde. De
rotors van een windmolen gaan draaien bij ongeveer 2-3 m per seconde. Het maakt wat betreft
windsnelheid niet zo veel uit waar de windturbines in het plangebied worden geplaatst,
vandaar dat deze variabele niet in de kaart met randvoorwaarden is opgenomen.



Aardkundige en Cultuurhistorische waardevolle gebieden
De bodem van het plangebied heeft op een aantal plaatsen een archeologische of
cultuurhistorische waarde. Hoewel deze waarden wel een rol spelen bij het plaatsen van
turbines, vormen ze vooralsnog geen harde randvoorwaarde in het zoekproces. Om die reden
zijn deze gebieden niet in de kaart met randvoorwaarden opgenomen.



Waterkeringen
Op de waterkeringen in het plangebied vinden twee ontwikkelingen plaats die mogelijk van
invloed zijn op de plaatsing van windturbines. De eerste ontwikkeling heeft betrekking op het
project Wieringerrandmeer, waarvan de plancontouren zijn opgenomen op de kaart. De
Zuiderdijk is een onderdeel van dit ontwerp, en biedt mogelijkheden voor het plaatsen van
windmolens. De andere ontwikkeling heeft betrekking op de Wieringermeerdijk aan het
IJsselmeer. Op dit moment loopt de m.e.r.-procedure “Dijkversterking WieringermeerdijkOmgelegde Stonteldijk”, die naar verwachting in 2012 zal leiden tot versterkingen aan de dijk.
Voor het plaatsen van windturbines nabij de dijk kan dit gevolgen hebben. Beide
ontwikkelingen staan als zachte randvoorwaarde op kaart.

Handboek risicosanering en windturbines, SenterNovem, 2005
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Kaarten Lden-contouren
 Lden-contouren model Boemerang.
 Lden-contouren model Polderrand.
 Lden-contouren HS-AO.
 Lden-contouren model Boogspant.

075313103:A

ARCADIS

174

