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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Raedthuys Windenergie BV is voornemens om windturbinepark Oud Dintel te ontwikkelen in de 
gemeente Moerdijk. De locatie is gelegen op de noordoever van de Dintel nabij de 
Rolleplaatweg. Het windpark maakt deel uit van drie initiatieven voor de ontwikkeling van 
windturbines die in het kader van het MER gezamenlijk worden aangeduid als 'Windpark Dintel'. 
Het separate initiatief voor Windpark Oud Dintel van Raedthuys Windenergie BV wordt in het 
MER aangeduid als 'Windpark Dintel-Raedthuys' en bestaat uit de ontwikkeling van 5 of 6 
windturbines met een elektrisch vermogen van 3 circa MW per stuk. De ontwikkeling van 
windturbines op de locatie ten noorden van de Dintel is niet toegestaan op grond van het 
vigerende bestemmingsplan. Met het voorliggende bestemmingsplan wordt de ontwikkeling 
van de windturbines juridisch-planologisch mogelijk gemaakt. 

1.2 Gekozen planopzet, ligging en begrenzing 

Het plangebied beperkt zich tot de locatie waar de windturbines worden geplaatst. Het betreft 
een lijnopstelling van 5 of 6 windturbines parallel aan de Rolleplaatweg. In het westen wordt de 
lijnopstelling begrensd door de A29, in het zuiden door Dintel. Het plangebied is specifiek 
begrensd door de gronden die zijn bestemd v~~r de fundering en de voet van de mast, de 
opstelplaatsen voor de bouw en het onderhoud van de windturbines, de onderhoudswegen, het 
onderstation of overdrachtstation en de gronden waarop overdraai van de wieken plaatsvindt. 

De windturbines hebben de bestemming Bedrijf-Windturbinepark. Deze bestemming wordt 
gelegd op de gronden waar de turbines worden gerealiseerd. In het bestemmingsplan is verder 
een minimale en maximale ashoogte van de windturbines en een minimale en maximale 
grootte van de rotordiameter vastgelegd. De bestemming van de gronden waarop overdraai 
van de wieken plaatsvindt is overgenomen uit het vigerende bestemmingsplan. In het 
plangebied geldt momenteel het bestemmingsplan buitengebied Moerdijk dat is vastgesteld 
door de gemeenteraad op 13 december 2004 en gedeeltelijk is goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten op 11 juli 2005. Het voorliggende bestemmingsplan levert daarom geen 
beperkingen op voor het gebruik van de gronden ten opzichte van de huidige situatie. De 
gronden hebben in de huidige situatie een agrarische functie. In de figuren 1.1 en 1.2 is de 
ligging van het plangebied weergegeven. 

Adviesbureau RBOI 
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Flguur 1.1: Globale ligglng plangebled 

legenda o Jigging plangebied 
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Flguur 1.2: Aanduiding plangebied 

legenda 

I Jigging bestemmingsplan 

,.;' ontsluitingsroute 

Adviesbureau RBO! 
Rotterdam / Midde/burg 

9 

180109.15653.00 



10 

1.3 Leeswijzer 

Het bestemmingsplan Windpark Dud Dintel bestaat uit een toellchting, regels en een 
verbeelding. De toellchting is als voigt opgebouwd. In hoofdstuk :2 wordt het rijksbeleid, het 
provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid beschreven en wordt getoetst of de ontwikkeling 
past binnen de gestelde beleidskaders. 
In hoofdstuk 3 wordt een ruimtelijke en functionele beschrijvlng van het plangebied gegeven en 
wordt een ruinitelijke afweging gemaakt. In dit hoofdstuk wordt tevens de juridische regeling 
toegelicht. In hoofdstuk 4 wordt de ontwikkeling getoetst aan sectoraal beleid en regelgeving 
en wordt de bijbehorende MER-procedure beschreven. 

Hoofdstuk 5 gaat in op de handhaving van het bestemmingsplan. Hoofdstuk 6 beschrijft de 
financiele uitvoerbaarheid van het project. Ten slotte gaat hoofdstuk 7 in op de maatschappelijk 
uitvoerbaarheiden de doorlopen procedure. 

180109.15653.00 AdvlesbureatJ RBOI 
Rotterdam I Mlddelburg 
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Hoofdstuk 2 Ruimtelijke beleid 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het ruimtelijke beleid beschreven van Rijk, provincie, regio en gemeente 
voor zover relevant voor de ontwikkeling van een windturbinepark. Beleid dat betrekking heeft 
op sectorale aspecten zoals landschap, ecologie en water komen aan de orde in het hoofdstuk 
onderzoek. 

2.2 Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) &. Besluit algemene regels ordening 
(2011) 

Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Daar streeft het Rijk naar met een 
aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop zet, investeringen 
scherp prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. Een 
actualisatie van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid is daarvoor nodig. De verschillende 
beleidsnota's op het gebied van ruimte en mobiliteit zijn gedateerd door nieuwe politieke 
accenten en veranderende omstandigheden zoals de economische crisis, klimaatverandering 
en toenemende regionale verschillen onder andere omdat groei, stagnatie en krimp gelijktijdig 
plaatsvinden. De structuurvisie Infrastructuur en Ruimte geeft een nieuw I integraal kader voor 
het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw 
rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. 

Doelen 

In de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte formuleert het Rijk drie hoofddoelen om 
Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar & veilig te houden voor de middeliange termijn 
(2028) : 

Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 
ruimtelijk-economische structuur van Nederland; 
Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de 
gebruiker voorop staat; 
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

De gemeente Moerdijk is op de kaart van de nationale ruimtelijke hoofdstructuur voorzien van 
de kenmerken 'Mainport Rotterdam', 'Mogelijke vestigingsplaats elektriciteitsproductie en 
'Kansrijk gebied voor windenergie' (zie afbeelding). 

Adviesbureau RBOI 
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:::::::~~./ ... ~.-..:~ NATIONALE RUIMTELlJKE HOOFDSTRUCTUUR 

...... 

J 

Uitsnede nationale ruimtelijke hoofdstructuur 

Nationale belangen 

Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door 
het versterken van de ruimtel ijk -i!conomische structuur van 
Nederland o Sledelijke reglo met lopsecloren 

e Mainport Schiphol 

o Mainport Rotterdam 

o Brainport Zuidoosl Nederland 

Greenport 

Zeehaven van nationaal belang 

Binnenhaven van nationaal belang 

Eleklricite itscentrale > 500MW 

Mogelijke vestigingsplaals eleklriciteilsprodllctie 

: Kansrijk gebied windenergie • 

: : Aangewezen windenergiegebied 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is vertaald in het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro) dat op 30 december 2011 (grotendeels) van kracht is geworden. 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening omvat aile ruimtelijke rijksbelangen die 
juridisch doorwerken op het niveau van bestemmingsplannen. Het gaat om kaders voor onder 
meer het bundelen van verstedelijking, de bufferzones, nationale landschappen, de Ecologische 
Hoofdstructuur, de kust, grote rivieren, militaire terreinen, mainportontwikkeling van 
Rotterdam en de Waddenzee. Met het Barro maakt het Rijk proactief duidelijk waar provinciale 
verordeningen en gemeentelijke bestemmingsplannen aan moeten voldoen. Uit de regels en 
kaarten behorende bij het Barro kan worden afgeleid welke aspecten relevant zijn voor het 
ruimtelijke besluit. V~~r het plangebied zijn de volgende bepalingen relevant: 

zorgvuldige afweg ingen en transparante besluitvorming bij aile ruimtelijke plannen; 
ruimte voor het hoofdnetwerk voor duurzame energievoorziening en energietransitie. 

Rijk en provincies zetten in op het ruimtelijk mogelijk maken van de doorgroei van windenergie 
op land tot minimaal 6.000 MW in 2020 . Daarnaast zet het Rijk in op voldoende ruimte voor op 
termijn 6.000 MW windenergie op zee . Niet aile delen van Nederland zijn geschikt voor 
grootschalige winning van windenergie. Het Rijk zal daarom in de structuurvisie Wind op land in 
samenwerking met de provincies voorkeursgebieden voor grootschalige windenergie op land 
aanwijzen. Voor deze voorkeursgebieden vormen provinciale reserveringen voor windenergie 
(binnen de op de kaart weergegeven kansrijke gebieden) de basis. 

Nationaal plan van aanpak Windenergie 

Op 30 januari 2008 hebben het Rijk, de provincies, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) en een aantal natuur-, milieu- en maatschappelijke organisaties afgesproken om samen 
te werken aan de realisatie van in totaal 4.000 MW vergund en/of gerealiseerd windvermogen 
op land in 2011. Dit Nationaal plan van aanpak Windenergie bestaat uit de onderstaande vier 
actielijnen: 

1. inventariseren van projecten in de pijplijn en eventuele knelpunten; 
2. onderzoeken van knelpunten en randvoorwaarden; 
3. ontwikkelen van beleid van windenergie op land voor de langere termijn ; 
4. vergroten positieve betrokkenheid bij windenergie. 

180109,15653,00 Adviesbureau RBO! 
Rotterdam I Middelburg 
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Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren is het noodzakelijk de onder punt 1 genoemde 
pijplijnprojecten versneld succesvol af te ronden. 

In het Nationaal plan van aanpak wordt tevens verkend op welke manier het windenergiebeleid 
voor de langere termijn kan worden vormgegeven. Onderdeel van de afspraken is dat voor de 
periode 2011-2020 een ruimtelijke perspectief wordt ontwikkeld voor het ontwikkelen van 
2.000 MW extra boven op het vermogen dat in 2011 moet zijn gerealiseerd. Het opgesteld 
vermogen moet daarmee op 6.000 MW komen. Het ruimtelijk perspectief 'Wind op land' is in 
februari 2010 in concept gepubliceerd. In dit concept is West-Brabant genoemd als 
concentratiegebied voor windenergie. 

2.3 Provinciaal beleid 

Nota Brabant voor de wind 

De provincie Noord-Brabant heeft in 2002 de beleidsnotitie windenergie Noord-Brabant 
opgesteld. Met deze notitie werd invulling gegeven aan de afspraken uit het BLOW-akkoord. Op 
grond van het BLOW-akkoord moet er in 2010 minimaal 115 MW aan opgesteld vermogen 
windenergie in Brabant staan. De nota is een nadere invulling van het beleid in het Streekplan 
Noord-Brabant 2002 'Brabant in Balans'. In de nota wordt ingegaan op de ruimtelijke 
mogelijkheden en onmogelijkheden voor windenergie. De doelstelling van 115 MW wind op 
land is door de provincie Noord-Brabant niet voor het einde van 2010 gehaald. In mei 2010 was 
circa 71 MW gerealiseerd . 

Structuurvisie Noord-Brabant 

Op 1 januari 2011 is de provinciale structuurvisie Noord-Brabant in werking getreden. Ook in 
deze structuurvisie wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van windenergie. In de 
structuurvisie is opgenomen dat de provincie de ontwikkeling van windenergie onder 
voorwaarden steunt. Om versnippering van meerdere kleinere initiatieven tegen te gaan, kiest 
de provincie voor een geclusterde opsteliing van windturbines. Dat kan bij grootschalige 
bedrijventerreinen in het stedelijk concentratiegebied en in landschappen die daar wat betreft 
schaal en maat geschikt voor zijn. Dit betekent wei in de open zeekleigebieden en niet in de 
kleinschalige cultuurlandschappen. De provincie vindt het belangrijk dat windturbines na afloop 
van de gebruiksperiode worden gesaneerd. De provinciale doelstelling voor 2020 is om 320 MW 
aan vergund vermogen windenergie te produceren. 

Verordening Ruimte Noord-Brabant 

In de Verordening Ruimte zijn regels opgesteld waarmee de gemeente rekening moet houden 
bij het ontwikkelen van bestemmingsplannen. 

De onderwerpen die in de Verordening Ruimte staan, komen uit de provinciale structuurvisie. 
Daarin staat welke belangen de provincie wil behartigen en hoe ze dat wil doen. De Verordening 
Ruimte is daarbij een van de manieren om die provinciale belangen veilig te stellen. De 
Verordening Ruimte geldt per 8 maart 2011. 

Adviesbureau RBO! 
Rotterdam / Middelburg 
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D Zoekgebied voor windturbines 

Uitsnede Verordening Ruimte 

In artikel 11.13. zijn de regels voor windturbines buiten bestaand stedelijk gebied opgenomen 
luidende: 

1. Ais zoekgebied voor windturbines zijn aangewezen de als zodanig aangeduide gebieden 
waarvan de geometrische plaatsbepaling en de begrenzing met een nauwkeurigheid van 
50 m zijn vastgelegd. 

2. Een bestemmingsplan kan voorzien in de bouw van windturbines met een bouwhoogte van 
ten minste 25 m, gemeten van d,e bovenkant van de fundering tot aan de wiekenas, waarbij 
artikel 2.1, tweede lid, onder a, niet van toepassing is, mits: 
a. deze zijn gesitueerd binnen de op grond van het eerste lid aangewezen gebieden en 

buiten de beschermingszones voor grondwaterwinningen voor de openbare 
drinkwatervoorziening en buiten de ecologische hoofdstructuur; 

b. deze zijn gesitueerd in een cluster of een lijnopstelling van ten minste 8 windturbines; 
c. is verzekerd dat de windturbines na afloop van het daadwerkelijke gebruik worden 

gesloopt; 
d. ingeval de beoogde ontwikkeling plaatsvindt in de groenblauwe mantel, deze 

ontwikkeling onder toepassing van artikel 6.3, eerste lid, onder a en b, gepaard gaat 
met een positieve bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende 
ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken. 

Geconcludeerd wordt dat het bestemmingsplan voldoet aan de regels voor windturbines. Voor 
de bepaling met betrekking tot de lijnopstelling van ten minste 8 windturbines geldt dat deze 
voor het onderhavige windpark niet van toepassing is, aangezien het om een toezegging uit het 
verleden van de provincie Noord-Brabant gaat en het windpark aansluit aan stedelijk gebied. In 
een overeenkomst met de initiatiefnemer is geregeld dat de turbines aan het einde van hun 
economisch levensduur worden gesloopt. 

Compensatie EHS 

Op grond van de Verordening Ruimte dient de aantasting of verstoring van de natuurwaarden 
in EHS gebieden, die optreedt als het gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen, tegelijkertijd met 
de vaststelling van een bestemmingsplannen te worden gecompenseerd. Daarvoor dient een 
natuurcompensatieplan te worden opgesteld. In paragraaf 4.3.1 is nader ingegaan op het 
verstoorde EHS-areaal en de wijze waarop deze verstoring wordt gecompenseerd. Het 
bestemmingsplan is daarmee in overeenstemming met het provinciaal beleid. 

180109.15653.00 Adviesbureau RBOI 
Rotterdam I Middelburg 
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Kwaliteitsverbetering van het landschap 

In de Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant zijn regels opgenomen ter 
bevordering van de ruimtelijke kwaliteit. V~~r bestemmingsplannen die voorzien in ruimtelijke 
ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied geldt ten eerste een zorgplicht voor ruimtelijke 
kwaliteit (artikel 2.1). Er moet worden onderbouwd dat er sprake is van zorgvuldig 
ruimtegebruik (lid 1 en 2). V~~r de beoogde windturbines geldt dat er geen gebruik kan worden 
gemaakt van bestaande bestemmingen of bestaande bouwblokken omdat er geen bestaande 
bestemmingen zijn die de ontwikkeling van windturbines mogelijk maken. Bovendien 
conflicteert de functie van windturbines vaak met andere stedelijke functies zoals bedrijvigheid 
of wonen. In het MER is de locatiekeuze onderbouwd en wordt tevens ingegaan op enkele 
mitigerende maatregelen ten aanzien van de waarden zoals die worden genoemd in het derde 
lid onder a en b. In het voorliggende bestemmingsplan wordt verder geconcludeerd dat er geen 
sprake is van onaanvaardbare aantasting van omgevingskwaliteiten waardoor het plan 
bijdraagt aan een goede ruimtelijke ordening en tevens uitvoerbaar is. De ontwikkeling 
genereert nagenoeg geen verkeer zodat afwikkeling van verkeersstromen niet relevant is 
(derde lid, onder c). 

Op grand van de Verordening Ruimte geldt ten tweede dat de uitvoering van 
bestemmingsplannen die voorzien in ruimtelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk 
gebied gepaard moeten gaan met een verbetering van de aanwezige of potentiele kwaliteiten 
van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve 
mogelijkheden. V~~r het plangebied en directe omgeving, dat momenteel een agrarische 
functie heeft, geldt dat er geen sprake is van een voorgenomen ruimtelijk ontwikkeling van het 
gebied waarop de ontwikkeling van windturbines van invloed is. Dat maakt de locatie juist 
geschikt voor de ontwikkeling van windturbines. 

In paragraaf 4.3.2 Landschap en archeologie wordt nader ingegaan op de wijze waarop aan het 
beleid met betrekking tot de landschapskwaliteit concreet invulling wordt gegeven. 

Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020 

In de energieagenda van de pravincie is de ambitie opgenomen om het totaal opgesteld 
vermogen in Noord-Brabant te doen groeien van 70 MW in mei 2010 naar 320 MW in 2020. Het 
wind park Oud Dintel betreft een zogenaamd pijplijnproject die samen met andere reeds 
bekende initiatieven leidt tot een opgesteld vermogen van 220 MW. 

Windenergie in Noord-Brabant 

In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft adviesbureau Bosch en van Rijn in april 2010 
een studie uitgevoerd naar lopende windenergieprojecten en concentratiegebieden in West 
Noord-Brabant. Windpark Dintel is in deze studie opgenomen als pijplijnproject. In de studie 
worden drie scenario's onderzocht voor graotschalige ontwikkeling van windenergie waarmee 
een bijdrage wordt geleverd aan de nationale doelstellingen voor 2020. Clustering van 
windturbines op bedrijventerrein Moerdijk maakt onderdeel uit van elk van de drie scenario's. 

2.4 Regionaal beleid 

In West-Brabant werken negentien gemeenten samen in de Regio West-Brabant (RWB). Doel 
van deze organisatie is om bij bovengemeentelijke beleidsmatige en strategische vraagstukken 
een bijdrage te leveren aan het realiseren van gemeentelijke en regionale doelstellingen. Meer 
informatie is te vinden via www.west-brabant.eu. Ook de gemeente Moerdijk neemt deel in de 
Regio West-Brabant. 

Adviesbureau RBOl 
Rotterdam / Middelburg 
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Op verzoek van de provincie heeft de RWB gezocht naar locaties voor het plaatsen van 
windturbines om 100 MW extra aan windenergie te kunnen realiseren, naast de reeds 
opgestarte projecten die bij elkaar 220 MW opleveren. Tevens is gezocht naar een geschikte 
grootschalige locatie om aan de wensen van het Rijk tegemoet te komen. 

Windpark Oud Dintel behoort tot de reeds opgestarte projecten, die bij elkaar 220 MW 
windenergie opleveren. In het bod van de RWB (brief d.d. 13 oktober 2011) is over Windpark 
Oud Dintel het volgende opgenomen: 'De turbines op het Windpark Oud Dintel kunnen 
geoptimaliseerd worden. Er wordt gesproken over de realisatie van 5 of 6 stuks turbines met 
een vermogen van 3 MW op Windpark Oud Dintel. Naar analogie van de opmerkingen van 
Steenbergen kan gesteld worden dat bij optimalisatie naar een windturbine van 3,4 tot 4 MW 
vermogen er 2,0 tot 6 MW extra wordt gerealiseerd.' 

Op 1 november 2011 heeft Gedeputeerde Staten besloten dat zij positief staan tegenover het 
merendeel van de door de regio voorgestelde locaties voor windturbines. Tevens is besloten dat 
GS uiterlijk in 2015 de ontwikkeling van windturbines dan wei het bereiken van de doelsteliing 
van 320 MW opgesteld windenergievermogen in 2020 evalueren. 

2.5 Lokaal beleid 

Nota Visie Windenergie Gemeente Moerdijk 

De gemeente Moerdijk heeft op 8 juli 2004 de Nota Visie Windenergie Gemeente Moerdijk 
vastgesteld. Aanleiding daarvoor is de intentieverklaring die de gemeente Moerdijk samen met 
vijf andere gemeenten en SenterNovem ter uitwerking van het BLOW-akkoord hebben 
getekend. In deze intentieverklaring was de doelstelling opgenomen voor het realiseren van 
60 MW in 6 jaar en het aanbieden van een beleidsnotitie windenergie aan de gemeenteraden. 
In de nota wordt de ambitie uitgesproken om in de periode tot 2010 een vermogen van 35 MW 
eindenergie te realiseren. In de nota is het zuidoostelijke deel van de Sabinapolder, waar 
Windpark Oud Dintel wordt beoogd, opgenomen als geschikte locatie voor de ontwikkeling van 
windturbines. 

Structuurvisie Moerdijk 2030 

De gemeenteraad heeft op 9 juni 2011 de 'Structuurvisie Moerdijk 2030' vastgesteld welke de 
Structuurvisie Plus uit 1999 vervangt. De nieuwe structuurvisie is van toepassing op het gehele 
grondgebied van de gemeente Moerdijk. De visie (het wensbeeld) loopt tot 2030. Bij de 
structuurvisie is een uitvoeringsparagraaf gevoegd. Deze uitvoeringsparagraaf heeft een 
looptijd tot 2020 en kan iedere twee jaar worden herzien. 

De gemeente Moerdijk wil aan de hand van een uitvoeringsparagraaf komen tot 
gebiedsontwikkeling met de mogelijkheid van kostenverhaal. Daarnaast wil Moerdijk zich naar 
de toekomst toe profileren als 'ondernemende netwerkgemeente'. Door een op uitvoering 
gerichte ontwikkelingsplanologie kan daar nader invulling aan worden gegeven. De gemeente 
heeft daarom een structuurvisie opgesteld, die voldoet aan de eisen van de Wro. 
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Lokale voorzieningen, inspelend op recreatie 

Minirnaal basisvoorzieningen 

Uitbouwen waterrecreatle buitenwater 

Uitbouwen waterrecreatie binnenwater 

Zoekgebied windenergie 

Zoekgebied windenergie - buurgemeente 

Zoekgebied overige duurzame energie 

Op de structuurvisiekaart is het plangebied aangewezen als zoekgebied voor windenergie. 

Moerdijk heeft een hoog ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid. De gemeente 
profileert zich als een duurzame gemeente en zet daartoe in op drie pijlers: economische 
duurzaamheid, ecologische duurzaamheid en socia Ie duurzaamheid. Het gemeentelijk beleid 
met betrekking tot windenergie zal worden geactualiseerd in de op te stellen Nota 
Duurzaamheid en de uitkomsten worden na vaststelling opgenomen in de structuurvisie. 
Vooralsnog wordt in de structuurvisie echter aangesloten bij het vigerende gemeentelijk 
windenergiebeleid als bedoeld in de Nota visie Windenergie uit 2004. 

2.6 Conclusie 

Het initiatief past binnen het vigerend ruimtelijk beleid van Rijk, provincie en gemeente. 
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Planbeschrijving en ruimtelijke 
afweging 

In dit hoofdstuk wordt het project verder uiteengezet en ruimtelijk onderbouwd. Daarbij is 
gebruikgemaakt van het ruimtelijk beleid dat in hoofdstuk 2 is beschreven en de uitkomsten 
van het milieuonderzoek dat in hoofdstuk 4 aan bod komt. In dit hoofdstuk wordt 
achtereenvolgens ingegaan op het project, de ruimtelijke afweging en de juridische 
planbeschrijving dat een toelichting vormt op de planregels en plankaart. 

3.2 Project en locatie 

De windturbines worden op korte afstand van de Rolleplaatweg geplaatst. De opstelling loopt 
vanaf de A29 in een lijn naar het zuidoosten tot aan de noordoever van de Dintel. De 
lijnopsteliing voigt daarmee de loop van de rivier de Dintel vanaf de kruising met de A29 tot aan 
de bocht in de rivier de Dintel ter hoogte van de vloeivelden van de Suiker Unie. De totale lengte 
van de lijnopsteliing bedraagt circa 1.500 m. De beoogde windturbines staan op een onderlinge 
afstand van circa 380 m (bij 5 turbines) of circa 305 m (bij 6 turbines). De ashoogte van de 
windturbines bedraagt ten hoogste 110 m, de maximaal toegestane rotordiameter bedraagt 
105 m (112 m met gebruikmaking van binnenplanse afwijkingsbevoegdheid), waarmee de 
maximale tiphoogte circa 140 tot 150 m bedraagt, afhankelijk van het te realiseren 
windturbinetype van 3 MW. 

Het project levert een bijdrage aan de gemeentelijke doelstelling voor de realisatie van 
windenergie en aan de provinciale doelstelling voor de realisatie van wind op land die bestaat 
uit een vergund vermogen van 320 MW in 2020. 

Tijdens de aanlegfase dient elke locatie voor een afzonderlijke windturbine bereikbaar te zijn 
voor zwaar verkeer. Ook na de bouw dienen de windturbines bereikbaar te zijn voor voertuigen 
in verband met onderhoud. De werkzaamheden voor de realisatie van het windpark omvatten, 
naast de bouw van de turbines, het aanleggen van onderhoudswegen en opstelplaatsen voor 
zwaar verkeer, de bouw van een onderstation of overdrachtsstation en het graven van sleuven 
voor de elektrische infrastructuur. 
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3.3 Ruimtelijke afweging 

Huidige situatie 
Het plangebied is gelegen in het zuidoostelijke deel van de Sabinapolder in de gemeente 
Moerdijk. De omgeving ten noorden en ten westen van het plangebied bestaat uit agrarisch 
gebied met een zeer lage dichtheid van woningen. De verspreid liggende woningen aan de 
Siobbegorsedijk liggen op een afstand van circa 450 m van de beoogde turbines. De afstand tot 
de woningen aan de Postbaan, ten westen van het plangebied, bedraagt circa 500 m. Op 
kortere afstand van het beoogde windpark zijn slechts twee woningen gelegen. Het betreft de 
beide woningen aan de Groeneweg 4 (kern Heiningen), op een afstand van circa 275 m. Beide 
woningen behoren echter tot het windpark, de bewoners en eigenaren van deze woningen zijn 
participant in de ontwikkeling van het Windpark Oud Dintel. Ten zuiden van het plangebied is de 
rivier de Dintel gelegen en ten zuiden daarvan is eveneens sprake van agrarisch gebied waarbij 
de meest nabij gelegen woning in de huidige situatie op een afstand van circa 1.000 m is 
gelegen. Deze woning verdwijnt bij de uitvoering van het bestemmingsplan voor de 
ontwikkeling van het Agro- en foodcluster (AFC) Nieuw Prinsenland (provinciaal inpassingsplan 
AFC West-Brabant). Ten noordwesten van het plangebied, aan de westzijde van de A29, zijn 
het bedrijventerrein Dintelmond en een drietal jachthavens gelegen. De kortste afstand tot de 
bedrijven op het bedrijventerrein bedraagt circa 550 m. De afstand tot de bedrijfslocatie van 
Suikerunie, ten zuidoosten van het pangebied bedraagt meer dan een kilometer. 

In de omgeving van het plangebied, op de oever van het Volkerak ten noorden van het 
bedrijventerrein Dintelmend, is sprake van een bestaand windpark. Dit betreft Windpark 
Sabina polder dat is gelegen op een afstand van circa 2.500 m van het plangebied. 

Autonome ontwikkeling en toekomstige situatie 
Het gebied ten zuiden van de Dintel wordt ontwikkeld tot greetschalig glastuinbouwgebied en 
bedrijventerrein voor agro- en foodgerelateerde bedrijvigheid dat wordt aangeduid als Agro- en 
foodcluster Nieuw Prinsenland (provinciaal inpassingsplan AFC West-Brabant). Tevens is de 
ontwikkeling van bedrijvigheid op het terrein van de Suiker Unie mogelijk gemaakt. Dit houdt in 
dat het landschap in de directe omgeving van het plangebied in de nabije toekomst ingrijpend 
verandert. De entwikkeling van het Windpark Dintel sluit aan bij deze geplande ruimtelijke 
ontwikkeling en geeft de ontwikkeling een duurzaam karakter. 

In het MER dat is opgesteld voor het voorliggende bestemmingsplan wordt de locatiekeuze voor 
windparken Dintel, en dus ook voor Windpark Oud Dintel, onderbouwd. In het MER (zie tevens 
hoofdstuk 4) is tevens onderzoek gedaan naar turbinealternatieven en opstellingsvarianten 
voor de ontwikkeling van windturbines op de drie locaties die tezamen Windparken Dintel 
vormen. 

De benutting van mogelijk geschikte locaties in de provincie Noord-Brabant is nodig om een 
bijdrage te kunnen leveren aan de provinciale doelstelling veor windenergie op land voer 2020 
(320MW). Om deze doelstelling te bereiken wordt onderzoek gedaan naar de grootschalige 
ontwikkeling van windturbines in West-Brabant. De ontwikkeling van Windpark Oud Dintel 
staat de eventuele ontwikkeling van grootschalige clusters of lijnopstelling, bijvoorbeeld op 
bedrijventerrein Moerdijk of in de polder Nieuw Prinsenland, niet in de weg. Verder is de locatie 
Oud Dintel reeds in het gemeentelijk beleid aangewezen als geschikte locatie en geldt voor de 
beide initiatieven ten zuiden van de Dintel dat in het provinciaal inpassingsplan AFC 
West-Brabant een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor de ontwikkeling van 
windturbines. In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op de uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan gelet op de eisen die vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening 
aan de uitvoering worden gesteld. 
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3.4 luridische planbeschrijving 

3.4.1 Aigemeen 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat ruimtelijke plannen digitaal en analoog 
beschikbaar moeten zijn. Dit brengt met zich mee dat bestemmingsplannen digitaal 
uitwisselbaar en op vergelijkbare wijze moeten worden gepresenteerd. Met het oog hierop 
stellen de Wro en de onderliggende regelgeving eisen waaraan digitale en ana loge plannen 
moeten voldoen. Zo bevatten de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 
bindende afspraken waarmee bij het maken van bestemmingsplannen rekening moet worden 
gehouden. SVBP kent (onder meer) hoofdgroepen van bestemmingen, een lijst met functie- en 
bouwaanduidingen, gebiedsaanduidingen en een verplichte opbouw van de planregels en het 
renvooi. 

Planvorm 

Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid voor het bouwen van ten minste 5 en ten 
hoogste 6 windturbines, omdat nog niet geheel duidelijk is welk type windturbine wordt 
geplaatst. Om die reden is de gekozen planvorm die van een flexibel eindplan. Het plangebied 
is zo beperkt mogelijk gehouden om geen inbreuk te maken op bestaande rechten van 
grondeigenaren en -gebruikers op basis van het vigerend bestemmingsplan Buitengebied. 
Daarbij is ervoor gekozen om aileen de zone waar de windturbine en de onderhoudswegen zijn 
voorzien, een specifieke bestemming te geven. Het gebied van de wiekoverslag heeft een 
gebiedsaanduiding gekregen welke komt te liggen over het agrarische gebied. Met betrekking 
tot de regeling van de agrarische gronden is het bestemmingsplan Buitengebied overgenomen, 
waardoor de bestaande rechten van de grondeigenaren blijven gehandhaafd. 

Verbeelding en regels 

Uitgangspunt is dat de verbeelding zoveel mogelijk informatie geeft over de in acht te nemen 
maten en volumes. De regels geven duidelijkheid over de bestemmingsomschrijving, de 
bouwregels en de specifieke gebruiksregels. In de regels zijn eventuele afwijkings- en 
wijzigingsregels opgenomen. 

Bestemmingsvlak 

In het plangebied is een aantal verschillende bestemmingsvlakken opgenomen. Bouwvlakken 
komen in het plangebied niet voor. 

Aanduidingen 

Op de verbeelding is een onderscheid gemaakt in een aantal verschillende aanduidingen. Aile 
aanduidingen die betrekking hebben op afmetingen en aantallen, zowel ten aanzien van het 
bouwen als ten aanzien van het gebruik, zijn maatvoeringsaanduidingen. In het plangebied zijn 
maatvoeringsaanduidingen opgenomen voor de minimale en maximale bouwhoogte en het 
minimum- en maximumaantal windturbines. 

In het plangebied is een functieaanduiding opgenomen. Deze functieaanduiding is gebruikt om 
de gebruiksmogelijkheden binnen de bestemming Agrarisch nader te specificeren. 
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Een gebiedsaanduiding is een aanduiding die verwijst naar een gebied waarvoor bij de 
toe passing van het bestemmingsplan specifieke regels gelden of waar nadere afwegingen 
moeten worden gemaakt. In het plangebied zijn drie gebiedsaanduidingen opgenomen. V~~r 
het gebied waar wiekoverslag van de windturbines is toegestaan is de aanduiding 
'vrijwaringszone - windturbine' opgenomen. Daarnaast reikt de zone industrielawaai van het 
bedrijventerrein Suikerunie Dinteloord over een gedeelte van het plangebied. Hiervoor is de 
gebiedsaanduiding 'geluidszone - industrie' opgenomen. Tot slot is er een gebiedsaanduiding 
opgenomen voor het toetsingskader van defensie, in verband met de mogelijke 
radarverstoring. 

Opbouw planregels 

De regels van het bestemmingsplan bestaan uit de volgende onderdelen : 

1. inleidende regels; 
2. bestemmingsregels; 
3. algemene regels; 
4. overgangs- en slotregel. 

3.4.2 Inleidende regels 

Begrippen (Artikel 1) 
Dit artikel definieert de begrippen die in het bestemmingsplan worden gebruikt. Dit wordt 
gedaan om interpretatieverschillen te voorkomen. 

Wijze van meten (Artikel 2) 

Dit artikel geeft aan hoe de lengte, breedte, hoogte, diepte en oppervlakte en dergelijke van 
gronden en bouwwerken wordt gemeten of berekend. Aile begrippen waarin maten en waarden 
voorkomen worden in dit artikel verklaard. Er is een specifieke definitie opgenomen voor de 
bouwhoogte van een windturbine. 

3.4.3 Bestemmingsregels 

In het hoofdstuk Bestemmingsregels zijn in de planregels aile bestemmingen opgenomen met 
de daarbij behorende bestemmingsomschrijving . Waar noodzakelijk is gebruikgemaakt van 
aanduidingen om toegestaan gebruik nader te specificeren. In het bestemmingsplan komen de 
volgende bestemmingen voor: 

Agrarisch (Artikel 3) 
Langs de randen van het plangebied is de bestemming Agrarisch opgenomen. Hier vindt de 
wiekoverslag plaats van de windturbines. V~~r wat betreft de bouw- en gebruiksregeling is het 
vigerende bestemmingsplan Buitengebied overgenomen. 

De onderhoudswegen van de windturbine zijn toegestaan binnen het vlak met de 
functieaanduiding 'verkeer'. 

Bedrijf - Windturbine (Artikel 4) 

Bouwrege/s 

Op de verbeelding is een bestemmingsvlak opgenomen met de bestemming 'Bedrijf -
Windturbine' omdat op dit moment nog niet duidelijk is hoeveel en welk type windturbine 
geplaatst wordt. 

Binnen de bestemming 'Bedrijf - Windturbine' zijn ook onderhoudswegen en opstelplaatsen 
van de windturbine toegestaan. De wegen worden immers enkel gebruikt voor de aanleg en het 
onderhoud van de windturbines. 
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Binnen de bestemming is het minimum- en maximumaantal windturbines vastgelegd door 
mid del van de maatvoeringaanduidingen 'minimumaantal windturbines' en 'maximumaantal 

windturbines' . 

V~~r de windturbines geldt zowel een minimale als een maximale bouwhoogte om zeker te 
stellen dat er minimale effecten op het landschap kunnen optreden. De minimale bouwhoogte 
van een windturbine bedraagt 85 m, de maximale bouwhoogte bedraagt 110 m. De 
bouwhoogte van een windturbine wordt gemeten vanaf peil tot aan de (wieken)as of de hub. De 
rotorbladen mogen de bouwhoogte dus overschrijden. 

In verband met de gewenste flexibiliteit van het aantal windturbines is in de bouwregels een 
extra bepaling opgenomen die de opstelling en onderlinge afstand tussen windturbines regelt. 

Specifieke gebruiksregels en afwijkingsbevoegdheid 

Er is voor een zestal windturbinetypen onderzoek gedaan naar radarverstoring, voor vier 
windturbinetypen blijkt uit onderzoek dat de verstoring van de radar onder de door het 
Ministerie van Defensie toegestane maximale reductie blijft (zie paragraaf 4.3.6 
Radarverstoring). Omdat er windturbinetypen zijn die passen binnen de bouwregels maar op 
dit moment nog niet zijn toegestaan door het Ministerie van Defensie, vanwege 
radarverstoring, zijn deze typen in de specifieke gebruiksregels uitgesloten. 

In het artikel is een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor het bevoegd gezag 
om bij het verlenen van een omgevingsvergunning af te wijken van deze specifieke 
gebruiksregel. Ais voorwaarde is opgenomen dat er een positief advies over radarverstoring 
ingewonnen dient te worden bij het Ministerie van Defensie. 

Nadere eisen 

Om de gelijkvormigheid van de windturbines te kunnen garanderen is de mogelijkheid voor het 
bevoegd gezag opgenomen om hieraan nadere eisen te stellen. 

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden 

Het omgevingsvergunningstelsel voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden uit het 
vigerende bestemmingsplan, die te maken hebben met de landschaps- en natuurwaarden, zijn 
overgenomen in het onderhavige plan. Het omgevingsvergunningstelsel geldt voor 
werkzaamheden en werken, geen gebouwen zijnde. Het omgevingsvergunningstelsel geldt niet 
voor werkzaamheden in het kader van het plaatsen van de windturbines; de mogelijke effecten 
van de aanleg zijn al in voldoende mate getoetst zodat een omgevingsvergunning daarvoor 
niets toevoegt. 

Verkeer (Artikel 5) 
De nieuwe ontsluitingsweg die aansluit op de Groeneweg en de ontsluitingsweg van de 
Rolleplaatweg hebben de bestemming Verkeer. 

Leiding - Brandstof (Artikel 6) 
Door het plangebied loopt een brandstoftransportleiding. Deze is opgenomen door middel van 
de dubbelbestemming 'Leiding - Brandstof'. 

3.4.4 Algemene regels 
In de algemene regels (Artikel 7 tjm Artikel 11) zijn de antidubbeltelregel, algemene 
wijzigingsregels, uitsluiting aanvullende werking en de overige regels opgenomen. Verder is 
een aanduidingsregel voor de vrijwaringszone opgenomen die de vrije overslag van de 
rotorbladen van de windturbines zeker stelt. Tot slot is ook een gebiedsaanduiding opgenomen 
voor de luchtvaartverkeerzone Toetsingsvlak defensieradar van het Ministerie van Defensie en 
de geluidzone industrielwaai van het ten zuiden van het plangebied gelegen bedrijventerrein. 
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Een nadere toelichting verdient het artikel Algemene wijzigingsregels (Artikel 9). In dit artikel 
is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om windturbines te plaatsen met een grotere 
rotordiameter als in de bouwregels bij direct recht is toegestaan. Hiervpor geldt als voorwaarde 
dat er geen onaanvaardbare radarverstoring plaatsvindt van het over het plangebied gelegen 
Toetsingsvlak defensieradar van het Mlnisterie van Defensie. De maxima Ie rotordiameter van 
windturbines bedraagt na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid ten hoogste 112 m. 

3.4.5 Overgangsrecht en slotregel 

In artikel 3.2.1 van het Bro zijn standaardregels opgenomen met betrekking tot het 
overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik. Deze maken onderdeel uit van dit 
bestemmingsplan. In de slotregel is aangegeven onder welke naam de regels kunnen worden 
aan~eduid. 

3.S Conclusie 

Gelet op de onderbouwing van de locatiekeuze en de resultaten van het MER Windparken Qud 
Dintel waarin de mogelijke effecten van de beoogde windturbines zijn onderzocht wordt 
geconcludeerd dat er met de uitvoenng van het voorliggende plan sprake is van een goede 
ruimtelijke situatie. 
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Hoofdstuk 4 Onderzoek en pianMER 

4.1 Inleiding 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie moet de 
uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan worden aangetoond en moet in het plan worden 
onderbouwd dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk zijn de 
sectorale aspecten beschreven die voor het bestemmingsplan relevant zijn. In elke paragraaf 
wordt achtereenvolgens een samenvatting van het toetsingskader gegeven gevolgd door een 
korte beschrijving van de beoogde ontwikkeling in relatie tot het betreffende milieuaspect. 
Vervolgens wordt de conciusie van het onderzoek vermeld en de aanvaardbaarheid van het 
plan. Voor de sectorale aspecten die tevens zijn onderzocht in de bijbehorende 
milieueffectrapportage (MER) geldt dat de resultaten en conciusies zijn gebaseerd op de 
informatie uit het MER. V~~r een uitgebreide beschrijving van de (technische) onderzoeken 
wordt verwezen naar het MER Windparken Dintel. Het MER zal separaat ter inzage worden 
gelegd voor inspraak, tegelijkertijd met het voorliggende bestemmingsplan. 

4.2 PlanMER, projectMER en mer-beoordeling 

Toetsingskader 

De Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage 1994 maken onderscheid in: 

een mer-plicht voor plannen (planMER); 
een mer-(beoordelings)plicht voor projecten (projectmer). 

Het doel van de milieueffectrapportages (planMER en projectmer) is ervoor te zorgen dat 
milieuaspecten volwaardig worden meegenomen in de besluitvorming. Een 
milieueffectrapportage staat niet op zichzelf, maar is een hulpmiddel bij de besluitvorming van 
de overheid over een plan of een project. 

Een pianMER moet worden opgesteld: 

als het bestemmingsplan het kader vormt voor een toekomstig besluit over een 
mer-(beoordelings)plichtige activiteit (opgenomen in onderdeel C en D van de bijlage bij 
het Besluit milieueffectrapportage 1994); of 
voor het plan een passende beoordeling moet worden gemaakt op grond van de 
Natuurbeschermingswet (Nb-wet). 

Het pianMER beschrijft de milieugevolgen van de activiteit(en) en alternatieven op globaal 
niveau. Van het voornemen een pianMER op te stelien wordt openbaar kennis gegeven. De 
betrokken bestuursorganen worden geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van de 
planMER. Het pianMER wordt gelijktijdig met het ontwerpplan, waaraan het gekoppeld is, ter 
inzage gelegd. 

Een projectMER moet worden opgesteld: 

als het bestemmingsplan direct een project mogelijk maakt dat valt in een van de 
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categorieen activiteiten die zijn opgenomen in bijlage 1 onderdeel C bij het besluit MER; of 
als het bevoegd gezag op basis van een mer-beoordeling tot het besluit komt dat een 
projectmer moet worden opgesteld voor het verlenen van de omgevingsvergunning. 

Een mer-beoordeling moet worden opgesteld voor de in onderdeel D van de bijlage bij het 
Besluit m.e.r. onderscheiden besluiten waarmee activiteiten in datzelfde onderdeel D mogelijk 
worden gemaakt. Per 1 april 2010 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden. De 
belangrijkste wijziging voor de realisatie van windturbines is dat de onderscheiden 
drempelwaarden in de D-lijst bij het Besluit mer niet langer een absolute maar een indicatieve 
werking hebben. Dat betekent dat ook bij windturbineparken met een omvang van minder dan 
15 MW moet worden beoordeeld of er sprake is van belangrijke negatieve gevolgen voor het 
milieu. Dit kan ertoe leiden dat ook bij projecten onder de drempelwaarde van 15 MW moet 
worden beoordeeld of een mer-beoordelingsprocedure of een projectmer-procedure moet 
worden doorlopen. De mer-beoorde lingsplicht is in dit geval gekoppeld aan de 
omgevingsvergunning. 

Procedure 

De realisatie van minimaal 5 en maximaal 6 windturbines op de locatie ten noorden van de 
Dintel is niet mogelijk op basis van het vigerende bestemmingsplan. Het voorliggende 
bestemmingsplan vormt het kader voor een mer-beoordelingsplichtige activiteit, te weten de 
oprichting van een of meer met elkaar samenhangende installaties voor het opwekken van 
elektriciteit door middel van windenergie met een gezamenlijk vermogen van meer dan 15 MW 
(D 22.2). Het mer-beoordelingsplichtige besluit betreft in dit geval het besluit tot verlenen van 
de omgevingsvergunning. 

Aan het bestemmingsplan is een gecombineerd plan- en projectmilieueffectrapport verbonden. 
De planMER-plicht voigt uit de mer-regelgeving; de projectmer-procedure wordt vrijwillig 
doorlopen. Omdat er sprake is van samenhang tussen de drie initiatieven is het MER opgesteld 
voor het totale Windpark Dintel. De resultaten worden in het milieueffectrapport echter zo 
gepresenteerd dat deze ook voor de afzonderlijke windparken te gebruiken zijn. 

Het bestemmingsplan wordt voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Aigemene wet 
bestuursrecht. Het bestemmingsplan en het MER worden gelijktijdig ter inzage gelegd, zowel in 
de voorontwerpfase als in de ontwerpfase. In onderstaande tabel wordt de procedure voor het 
plan/projectMER en het bestemmingsplan in het kort weergegeven. 
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Tabel4.1 Procedurestappen openbare voorbereiding MER en bestemmingsplan 

fase mer-procedure bestemmingsplan 

- open bare kennisgeving van 
wijze waarop mer-procedure 

Reikwijdte en wordt doorlopen 
detailniveau - aangeven wie zienswijzen in 

mag dienen op voornemen tot 
voorbereiden plan 

raadpleging adviseurs + betrokken 
bestuurdorganen over reikwijdte en 
detailniveau MER 
- vormvrij maar in het algemeen 

ahv een Notitie Reikwijdte en 
Oetailniveau 

- eventueel vrijwillig advies 
Commissie m.e.r. 

Opstellen MER opstellen MER opstellen 
voorontwerpbestemmingsplan 

Afronding terinzagelegging MER, advies terinzagelegging 
mer-procedure bestuursorganen + advies voorontwerpbestemmingsplan 

Commissie m.e.r. 

Afronden beantwoording inspraak en 
bestemmingsplan- overleg en opstellen 
procedure ontwerpbestem m i ngsplan 

terinzagelegging 
ontwerpbestemmingsplan 

beantwoording zienswijzen en 
vaststellen bestemmingsplan 

bekendmaken bestemmingsplan 

Onderzoek 
Op de omgevingsvergunningaanvraag voor een windturbinepark met een gezamenlijk 
vermogen van 15 MW of meer is op grond van het Besluit MER de mer-beoordelingsplicht van 
toepassing. Voor het bestemmingsplan waarmee een wind park van meer dan 15 MW mogelijk 
wordt gemaakt geldt daarnaast de planMER-plicht. Het gezamenlijk vermogen van Windpark 
Oud Dintel bedraagt circa 15 MW. Gelet op de samenhang tussen de effecten van de drie 
initiatieven Dintel-Raedthuys, Dintel-Surveycom en Dintel-Suiker Unie en de totale omvang 
van het Wind park Dintel hebben de initiatiefnemers er echter voor gekozen om vrijwillig een 
projectMER op te stellen. 

Reikwijdte en detailniveau 

De m.e.r.-regelgeving bepaalt dat in een pianMER en projectMER de redelijkerwijs in 
beschouwing te nemen alternatieven worden opgenomen. De notitie Reikwijdte en Detailniveau 
voor het plan- en projectMER Windparken Dintel (toen nog aangeduid met de term Startnotitie) 
heeft van 8 oktober tot en met 26 november 2010 ter inzage gelegen. Tevens zijn de betrokken 
bestuursorganen en overlegpartners geraadpleegd. De beantwoording van deze zienswijzen 
heeft geleid tot de kadernotitie MER Wind park Dintel. 
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Vertaling MER in bestemmingsplan 

In het MER zijn vier alternatieven onderzocht die zich van elkaar onderscheiden door de 
toepassing van een andere windturbine klasse (grote of kleine rotor) en door de locatie 
(binnendijks of buitendijks). Het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) bestaat uit een 
binnendijkse opstelling met 6 windturbines uit de kleine windturbineklasse omdat dit alternatief 
minder negatief scoort op enkele aspecten zoals slagschaduw. Op het thema landschap wordt 
de invloed van de grote en de kleine windturbineklassen overigens gelijk beoordeeld. Wanneer 
de energieopbrengst in verhouding tot de investering (inclusief de vermeden CO2-emissies) 
wordt meegewogen in de totaalbeoordeling, bestaat het MMA uit een binnendijkse opstelling 
van 5 windturbines met een grote rotordiameter (tot 112 m). Een opstelling met 5 
windturbinetypen met een grotere rotordiameter vormt tevens het voorkeursalternatief. Uit het 
radarverstoringsonderzoek blijkt echter dat nog niet aile windturbinetypen met een grate 
rotordiameter kunnen worden toegestaan vanwege een te grote verstoring van defensieradaar. 
Het voorkeursalternatief is daarom afgestemd op de windturbinetypen waarvoor uit 
radarverstoringsonderzoeken is gebleken dat deze geen belemmering vormen. V~~r overige 
typen is een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid opgenomen om windturbines met een 
ratordiameter van maximaal 112 m mogelijk te maken nadat is aangetoond dat er geen 
onaanvaardbare radarverstoring plaatsvindt. 

In de navolgende paragrafen wordt per aspect aangegeven wat de (milieu)effecten zijn van het 
te ontwikkelen windturbinepark. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de beoordeling die heeft 
plaatsgevonden in het MER Windparken Dintel. De gevolgen worden getoetst aan de geldende 
normstelling en het geldende beleid. De effecten van eventuele maatregelen worden daarbij 
beschreven. V~~r een volledige beschrijving van de onderliggende onderzoeken wordt 
verwezen naar het MER dat als separate bijlage bij het bestemmingsplan is gevoegd. 

4.3 Toetsing milieueffecten 

4.3.1 Ecologie 
Beleid en normstelling 
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangend netwerk van bestaande en te 
ontwikkelen natuurgebieden. Het netwerk wordt gevormd door kerngebieden, 
natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingszones. De EHS is op provinciaal 
niveau uitgewerkt. 

Flora- en fauna wet 

V~~r de soortenbescherming is de Flora- en faunawet (hierna Ffw) van toepassing. Deze wet is 
gericht op de bescherming van dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied. De Ffw 
bevat onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, verontrusten of 
verstoren van beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en andere 
voortplantings- of vaste rust- en verblijfsplaatsen. De wet maakt hierbij een onderscheid 
tussen 'licht' en 'zwaar' beschermde soorten. Indien sprake is van bestendig beheer, onderhoud 
of gebruik, gelden voor sommige, met name genoemde soorten, de verbodsbepalingen van de 
Ffw niet. Er is dan sprake van vrijstelling op grond van de wet. V~~r zover deze vrijstelling niet 
van toepassing is, bestaat de mogelijkheid om van de verbodsbepalingen ontheffing te 
verkrijgen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). V~~r de 
zwaar beschermde soorten wordt deze ontheffing slechts verleend, indien: 

er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waarander het belang van land- en 
bosbouw, bestendig gebruik en dwingende reden van groot openbaar belang); 
er geen alternatief is; 
geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 
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Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient in het geval van zwaar beschermde soorten of broedende 
vogels overtreding van de Ffw voorkomen te worden door het treffen van maatregelen, 
aangezien voor dergelijke situaties geen ontheffing kan worden verleend. 

Met betrekking tot vogels hanteert het Ministerie van EL&I de volgende interpretatie van artikel 
11: 

De verbodsbepalingen van artikel 11 beperken zich bij vogels tot aileen de plaatsen waar 
gebroed wordt, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te doen zijn, en 
slechts gedurende de peri ode dat er gebroed wordt. Er zijn hierop echter verschillende 
uitzonderingen, te weten: 

Nesten die het he/e jaar door zijn beschermd 

Op de volgende categorieen gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Ffw het gehele 
seizoen. 

Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in 
gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil). 
Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin 
zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor 
de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: roek, 
gierzwaluw en huismus). 
Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats 
broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) 
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: 
ooievaar, kerkuil en slechtvalk). 
Vogels die jaar in jaar uit gebruikmaken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in 
staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil). 

Nesten die niet het he/e jaar door zijn beschermd 

In de 'aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten' worden de volgende soorten 
aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd. 

Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het hele jaar 
daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wei over voldoende 
flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. 
De soorten uit categorie 5 vragen soms wei om nader onderzoek, ook al zijn hun nesten niet 
jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wei jaarrond beschermd als 
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 

De Ffw is voor dit bestemmingsplan van belang, omdat bij de voorbereiding van het plan moet 
worden onderzocht of deze wet de uitvoering van het plan niet in de weg staat. 

Natuurbeschermingswet 1998 

Uit het oogpunt van gebiedsbescherming is de Natuurbeschermingswet 1998 van belang. Deze 
wet onderscheidt drie soorten gebieden, te weten: 

a. door de minister van EL&I (voormalig Ministerie van LNV) aangewezen gebieden, zoals 
bedoeld in de Vogel- en Habitatrichtlijn; 

b. door de minister van EL&I (voormalig Ministerie van LNV) aangewezen beschermde 
natuurmonumenten; 

c. door Gedeputeerde Staten aangewezen beschermde landschapsgezichten. 

De wet bevat een zwaar beschermingsregime voor de onder a en b bedoelde gebieden (in de 
vorm van verboden voor allerlei handelingen, behoudens vergunning van Gedeputeerde Staten 
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of de Minister van EL&I). De bescherming van de onder c bedoelde gebieden vindt plaats door 
middel van het bestemmingsplan. De speciale beschermingszones (a) hebben een externe 
werking, zodat ook ingrepen die buiten deze zones plaatsvinden verstoring kunnen 
veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op soorten en habitats. 

Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan moet worden onderzocht of de 
Natuurbeschermingswet 1998 de uitvoering van het plan niet in de weg staat. Dit is het geval 
wanneer de uitvoering tot ingrepen noodzaakt waarvan moet worden aangenomen dat 
daarvoor geen vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 zal kunnen worden 
verkregen. 

Onderzoek 

Gebiedsbescherming 

Figuur 4.1 laat de Jigging van het plangebied (de 5 turbines ten noorden van de Dintel) zien ten 
opzichte van Natura 2000 en de EHS. 

Natura 2000 

Het plangebied ligt binnen een straal van 3 km van een gebied dat is aangewezen als Natura 
2000-gebied of beschermd natuurmonument. Het betreft het gebied Krammer/Volkerak. In de 
wijdere omgeving van het plangebied is het Natura 2000-gebied Hollands Diep aanwezig. Voor 
beide gebiedsinstandshoudingsdoelstellingen geldt dat de ontwikkeling van een 
windturbinepark van invloed kan zijn op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 

Krammer-Volkerak 

Er is geen effect van realisering van de Windparken Dintel op de habitattypen en soorten 
waarvoor het Krammer-Volkerak is aangewezen. V~~r de noordse woelmuis (soort van Bijlage 
II van de Habitatrichtlijn) wordt gezien zijn beperkte actieradius geen effect verwacht. Van de 
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broedvogels waarvoor het Krammer-Volkerak is aangewezen hebben aileen de bruine 
kiekendief en de kleine mantelmeeuw mogelijk een binding met het plangebied. Het plangebied 
ligt voor beide soorten binnen de actieradius en biedt voor beiden geschikt foerageerbiotoop. 
Het verlies aan oppervlakte leefgebied ten opzichte van het totale leefgebied van deze soorten 
is uiterst klein, zodat negatieve effecten hiervan op de lokale populatie kunnen worden 
uitgesloten. 

Van aile niet-broedvogels waarvoor het Krammer-Volkerak is aangewezen heeft aileen de 
grauwe gans een binding met het plangebied. Het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak 
heeft voor de grauwe gans een instandhoudingsdoel (seizoensgemiddelde van 2.100 
exemplaren). Aangezien het voor de grauwe gans slechts om 1-2 aanvaringslachtoffers op 
jaarbasis gaat, hetgeen verwaarloosbaar is ten opzichte van de gehele populatie van het 
Krammer-Volkerak, kunnen effecten op het instandhoudingsdoel worden uitgesloten. Ook van 
realisatie van de afzonderlijke windparken (SurveyCom, Raedthuys & Suiker Unie) wordt in dit 
verband geen effect verwacht. 

Daarnaast wordt ook geen effect verwacht van realisering van de Windparken Dintel (a Is 
geheel) op de broedvogels van het Krammer-Volkerak waarvoor de populatie in het gehele 
Deltagebied beschermd is. De zwartkopmeeuw en de kluut zijn in recente jaren (incidenteel) als 
broedvogel vastgesteld op het terrein van de suikerfabriek. De dichtheden van deze soorten 
zijn dusdanig laag dat effecten van plaatsing van de turbines verwaarloosbaar zullen zijn. Dit 
geldt ook met inachtname van de autonome ontwikkelingen . V~~r wat betreft de aspecten met 
betrekking tot 'natuurschoon' is de verwachting dat zichtlijnen in het reeds door windturbines 
gekenmerkte gebied niet zullen worden aangetast. Daarnaast is het relevant te vermelden dat 
de Natuurbeschermingswet onlangs op een aantal punten is gewijzigd in de Crisis- en 
herstelwet. V~~r Beschermde Natuurmonumenten is een verlicht beschermingsregime 
vastgesteld. Dit houdt onder andere in dat niet langer hoeft te worden getoetst of handelingen 
significant negatieve effecten kunnen hebben op de wezenlijke kenmerken (waaronder 
'natuurschoon') van een Beschermd Natuurmonument (Ministerie van LNV, 2010). Aangezien 
dit verlichte beschermingsregime ook van kracht is voor Natura 2000-gebieden die voorheen 
Beschermd Natuurgebied waren zal aileen getoetst worden aan de instandhoudingsdoelen van 
het Krammer-Volkerak. 

Het Hollands Diep 

Realisering van de Windparken Dintel zal niet leiden tot effecten op de habitattypen en soorten 
van Bijlage II van de Habitatrichtlijn, waarvoor het Hollands Diep is aangewezen. Het Hollands 
Diep is niet aangewezen op grond van het voorkomen van broedvogels. Onder de 
niet-broedvogels waarvoor dit gebied is aangewezen zijn geen soorten die een binding hebben 
met het plangebied. V~~r wat betreft de aspecten met betrekking tot 'natuurschoon' geldt 
dezelfde redenering als hierboven beschreven voor het Krammer-Volkerak. 

Conclusie 
Op grond van voorgaande kan geconcludeerd worden dat de geplande Windparken Dintel, 
ongeacht de opstellingsvariant, geen effect hebben op het Beschermd 
Natuurmonument/Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak en/of het Natura 2000-gebied 
Hollands Diep. 

Cumulatieve effecten 

De ontwikkeling van het Agro & Food Cluster leidt tot verlies van habitat van broedvogels en 
foerageergebied van niet-broedvogels. Realisatie van het AFC Nieuw Prinsenland heeft dus 
negatieve effecten voor vogels bovenop de effecten van de Windparken Dintel. Aangezien de 
turbines van de initiatieven van SurveyCom en Suiker Unie binnen het plangebied van het AFC 
Nieuw Prinsenland vallen, zullen de additionele effecten van het Agro & Food Cluster 'slechts' 
licht negatief zijn ten opzichte van de effecten van dit afzonderlijke windpark. 
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De ontwikkelingen op het terrein van de suikerfabriek (naast de ontwikkeling van het AFC 
Nieuw Prinsenland) lei den hooguit tot enige verstoring van vogels. Naar verwachting zal dit 
maximaal leiden tot een licht negatief effect bovenop de effecten van de Windparken Dintel. 

De werkzaamheden voor de doortrekking van de A29 vinden plaats ten zuidwesten van het 
plangebied. Dit zal leiden tot enige verstoring van vogels. In de omgeving zijn voldoende 
uitwijkmogelijkheden voor vogels waardoor de effecten gering zullen zijn. Naar verwachting 
heeft realisering van de A4 Dinteloord - Bergen op Zoom geen aantoonbaar negatief effect 
bovenop de effecten van de Windparken Dintel. 

De ontwikkelingen met betrekking tot waterberging en verzilting op het Volkerak-Zoommeer 
vinden op een dusdanige afstand van het plangebied plaats dat eventuele additionele negatieve 
effecten op vogels te verwaarlozen zijn. 

EHS 

De locatie van de windturbines maakt geen onderdeel uit van de Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur (PEHS). De rivier de Dintel, met de bijbehorende oevers, maakt wei onderdeel 
uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De rivier vormt een natte verbindingszone. 

Er is geen sprake van directe aantasting van EHSjGHS-gebieden, omdat de turbines buiten 
deze gebieden worden geplaatst. Gezien de omvang en aard van de effecten wordt ook niet 
verwacht dat ze de natuurwaarden van de omliggende EHS/GHS-gebieden be'invloeden. Ten 
gevolge van geluidsoverlast zullen mogelijk enkele broedparen van de kleine karekiet (die 
voornamelijk broedt in het riet langs de Dintel) verdwijnen. Deze soort is echter geen doelsoort 
voor de Dintel. Ten aanzien van slachtoffers onder vogels zijn de effecten beperkt (zie onder 
gebiedsbescherming). De Dintel (behorend tot het natuurdoeltype 'beek, rivier of waterloop 
met natuurvriendelijke oevers') heeft met name een functie als ecologische verbindingszone en 
kent geen specifieke doelsoorten onder vogels. Ook voor het bos ten oosten van de 
Rolleplaatweg (natuurdoeltype 'multifunctioneel bos') zijn in het Streekplan Noord-Brabant 
(2002) geen vogels als doelsoort genoemd. De westzijde van het dijklichaam aan de grens van 
de vloeivelden is in het kader van de EHS aangewezen, met als natuurdoeltype 'bloemrijk 
grasland', waar onder vogels de doelsoorten grutto en kwartel bij horen. Deze soorten komen 
door de huidige ongeschiktheid van het habitat echter niet voor op deze dijk en zullen daardoor 
ook niet verstoord worden door realisering van de Windparken Dintel. Doelsoorten voor 
bovengenoemde gebieden binnen andere soortgroepen dan vogels (bijvoorbeeld vissen- of 
plantensoorten), hebben allen een actieradius die grotendeels beperkt is tot het betreffende 
aangewezen EHS/GHS-gebied. Voor deze soorten zullen de functies van de aangewezen 
gebieden dan ook niet be'invloed worden door de realisering van de Windparken Dintel. 

Compensatie 

Ter plaaste van de rivier de Dintel en de bijbehorende oevers vindt als gevolg van de 
geluidbelasting van de beoogde windturbines verstoring plaats. Vanwege deze verstoring van 
de EHS is er sprake van een compensatieplicht op basis van de provinciale Verordening ruimte. 
In het MER is bepaald dat het verstoorde EHS-areaal een oppervlakte van 4.600 m 2 heeft. Op 
grond van het provinciale beleid dient een derde van dit areaal gecompenseerd te worden. 
Daarvoor is een natuurcompensatieplan opgesteld. Meer informatie over de omgvang van de 
verstoring en de compensatie is te vinden in het natuurcompensatieplan dat is opgenomen in 
Bijlage 4. 

Soortenbescherming 

In het plangebied zijn slechts weinig beschermde soorten aanwezig. Mogelijk vindt verstoring 
plaats van algemene so orten zoals mol, haas en bruine kikker. Dit zijn echter allen 
lichtbeschermde ('tabel l')-soorten. Door de beperkte oppervlakte van de werkzaamheden zal 
er geen sprake zijn van aantasting van de gunstige staat van instandhouding van de regionale 
populaties. 
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Voor het door Raedthuys beoogde windpark zijn tevens nauwelijks effecten op vleermuizen te 
verwachten gezien de openheid van het landschap en lage beschikbaarheid aan geschikt 
foerageergebied. Het plaatsen van 5 of 6 windturbines zal niet tot nauwelijks verschil uitmaken 
in effecten op vleermuizen. Eventuele verschillen in effecten tussen de varianten met grote en 
kleine rotor zijn te verwaarlozen. 

Conclusie 
De effecten van de beoogde windturbines in het plangebied op de omliggende Natura 
2000-gebieden zijn zeer gering. Significante effecten kunnen geheel worden uitgesloten. 

Ten aanzien van de nabijgelegen EHS treedt een lichte verstoring op; dit verstoorde areaal 
wordt op grond van de provinciale verordening gecompenseerd. De effecten op wettelijk 
beschermde soorten zijn zeer gering en betreft aileen licht beschermde soorten; een ontheffing 
in het kader van de Flora- en faunawet is niet vereist. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de Natuurbeschermingswet, de Flora- en 
faunawet en het provinciale natuurbeleid de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg 
staan. 

4.3.2 Landschap en archeologie 

Beleid en normstelling 
Monumentenwet 1988 

De Monumentenwet 1988 regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de 
inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen: 'de 
veroorzaker betaalt'. 

Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reele verwachtingen bestaan 
dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de initiatiefnemer 
voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De 
uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de 
belangenafweging te worden betrokken . Het belangrijkste doel is de bescherming van het 
archeologische in de bodem (in situ) omdat de bodem doorgaans de beste garantie biedt voor 
een goede conservering. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe de 'verstoorder' betaalt voor 
het opgraven en het documenteren van de aangetroffen waarden als behoud in de bodem niet 
tot de mogelijkheden behoort. 

Het gebied waarin het plangebied is gelegen wordt getypeerd als het open zeekleigebied van 
West-Brabant. Er is geen specifiek beleid voor landschap in het plangebied en de directe 
omgeving. 

Onderzoek 
Uit de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie blijkt dat het plangebied is gelegen in 
een gebied waarover geen archeologische gegevens bekend zijn. Dat betekent dat er bij 
ingrepen een bodemarcheologisch onderzoek zou moeten plaatsvinden om na te gaan of er 
sprake is van een archeologische waarde. De effecten van windturbines zijn op de bodem 
echter gering. De fundering zal niet dieper dan 2 m ten opzichte van het maaiveld komen te 
liggen. Aileen de heipalen gaan dieper de grond in. In verband met de beperkte 
verstoringsdiepte wordt het uitvoeren van een archeologisch onderzoek niet noodzakelijk 
geacht. 

Bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden dient rekening te worden gehouden met 
zogenaamde toevalsvondsten. Hiervan dient men op basis van de Monumentenwet melding te 
maken bij het Meldpunt Archeologische Bodemvondsten van de provincie Noord-Brabant. 
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In het MER zijn de effecten op het landschap beoordeeld. Deze effecten zijn uitgedrukt in 
termen van invloed op de landschappelijke structuur, op de rust, op de openheid en op de 
recreatieve mogelijkheden nabij de Dintel. Vanuit het oogpunt van landschappelijke structuur 
heeft de ontwikkeling van het totale windpark of van Windpark Oud Dintel als afzonderlijk 
windpark een minder negatief effect op het landschap dan overige onderzochte varianten. De 
totale ontwikkeling van het wind park draagt wei bij aan een grotere aantasting van de rust en 
de openheid van het gebied. Daarbij hebben windturbines uit de kleine windturbineklasse een 
minder negatief effect dan windturbines uit de grate windturbineklasse. Daar staat tegenover 
dat de windturbines uit de grate windturbineklasse een hogere elektriciteitsopbrengst en meer 
vermeden CO2_emissies hebben. 

Uit het MER voigt dat de effecten op het landschap minder nadelig zijn als de te realiseren 
windturbines in het totale wind park, binnen en buiten het plangebied, in dezelfde 
windturbineklasse vallen. Vanwege deze uitkomst is in het plan een nadere eis opgenomen 
betreffende de maximale rotordiameter van windturbines in verband met de gewenste 
uniformiteit binnen het windpark en de mogelijke landschappelijke effecten. 

Op verzoek van omwonenden zijn aanvullende visualisaties gemaakt van het windparken Dintel 
vanaf de Siobbegorsedijk en de Kwartiersedijk. De rapportage 'Fotovisualisaties van de op te 
richten wind park met windturbines van het type Vestas V90 en Vestas V112 langs de Dintel in 
de gemeenten Steenbergen en Moerdijk' is als Bijlage 5 bij dit bestemmingsplan opgenomen. 

Kwaliteitsverbetering van het landschap 

Op grand van de Verardening Ruimte Noord-Brabant geldt dat de uitvoering van 
bestemmingsplannen die voorzien in ruimtelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk 
gebied gepaard moeten gaan met een verbetering van de aanwezige of potentiele kwaliteiten 
van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve 
mogelijkheden. Omdat de maatregelen voor verbetering van de kwaliteit van het landschap in 
gezamenlijkheid met overige initiatieven in de omgeving worden opgepakt, wordt ten 
behoeven van het landschap, in overeenstemming met de verardening, een financiele bijdrage 
gedaan in het fonds ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Moerdijk. In Hoofdstuk 6 wordt 
nader ingegaan op de afspraken over deze financiele bijdrage in verband met een 
kwaliteitsverbeteri ng. 

Conclusies 
V~~r het plangebied ontbreekt informatie over de archeologische verwachtingswaarde. Gelet 
op de beperkte verstoringsdiepte van de beoogde windturbines wordt een archeologisch 
onderzoek niet noodzakelijk geacht. 

De voorgenomen ontwikkeling heeft geen onaanvaardbare effecten voor het landschap en de 
belevingswaarde van het landschap. Wei wordt conform de pravinciale Verordening Ruimte een 
bijdrage geleverd aan de kwaliteitsverbetering van het landschap, in dit geval door middel van 
een bijdrage aan het gemeentelijk fonds ruimtelijke ontwikkeling. Geconcludeerd wordt dat de 
aspecten landschap en archeologie de uitvoering van het plan niet in de weg staan. 
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Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden 
gehouden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden 
bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden 
vastgesteld of er sprake is van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is 
bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de 
beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door 
de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Voor een nieuw geval van 
bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling tot oude gevallen (voor 1987), dat niet 
functiegericht maar in beginsel volledig moet worden gesaneerd. Nieuwe bestemmingen dienen 
bij voorkeur te worden gerealiseerd op bodem die geschikt is voor het beoogde gebruik. 

Onderzoek 
Bodem 

Het bestemmingsplan maakt geen functies mogelijk waar mensen langdurig verblijven. Ook 
worden geen bedrijfsactiviteiten mogelijk gemaakt met een potentieel bodembedreigend 
karakter. Vanuit dat oogpunt is een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem niet 
noodzakelijk. Wei dient te worden aangetoond dat er geen sprake is van ernstige 
verontreinigingen. Het piangebied ligt in de directe nabijheid van de rivier de Dintei. De dijk ten 
noorden van de Dintel, parallel aan het plangebied, vormt een historische lijn met een hoge 
waarde. Het gebied binnen de dijk, ten noorden ervan, is in het verleden enkel gebruikt voor 
agrarische doeleinden. Het is daarom goed mogelijk dat er verhoogde concentraties in de 
bovengrond en ondergrond voorkomen van stoffen die zijn gereiateerd aan het agrarisch 
gebruik. Er is echter geen aanleiding om aan te nemen dat er sprake is geweest van 
bodembedreigende activiteiten die hebben geleid tot ernstige verontreinigingen. 

Grondwater 

De windturbines worden op heipaien gepiaatst en krijgen een betonnen fundering. De 
grondwaterstand wordt niet of nauwelijks be"invloed door de verspreid aanwezige bouwwerken 
en verhardingen omdat het hemelwater direct naast de verharding in de bodem infiltreert. 

Conclusie 
Het aspect bodemkwaliteit staat de uitvoering van het plan niet in de weg. 

4.3.4 Water 

Waterbeheer en watertoets 
In het Besluit ruimtelijke ordening is de 'watertoets' opgenomen. Deze heeft tot doel om 
ruimtelijke ontwikkelingen te toetsen aan het vigerende waterbeleid en de wateraspecten 
volwaardig mee te laten wegen bij de besluitvorming omtrent een goede ruimtelijke ordening. 
Dit proces komt in samenwerking tussen de gemeente en waterbeheerder tot stand. 

Het waterbeheer in het plangebied wordt gevoerd door het Waterschap Brabantse Delta. In het 
kader van de watertoets wordt over onderhavig bestemmingsplan en de uitgangspunten 
overleg gevoerd met de waterbeheerder. Vervolgens worden de aandachtspunten en 
opmerkingen van het Waterschap Brabantse Delta verwerkt in het plan. 
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Toetsingskader 

Europees beleid 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000) schrijft voor dat in 2015 aile waterlichamen een 
'goede ecologische toestand' (GET), en voor sterk veranderde/kunstmatige wateren een 'goed 
ecologisch potentieel' (GEP) moeten hebben bereikt. De chemische toestand moet voor aile 
waterlichamen (natuurlijk en kunstmatig) in 2015 goed zijn. 

Rijksbeleid 

Het Rijk, de provincies, de gemeenten en de Unie van Waterschappen hebben op 25 juni 2008 
een geactualiseerde versie van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW-Actueel) 
ondertekend. Hierin zijn afspraken vastgelegd voor een duurzame en klimaatbestendige 
waterhuishouding in Nederland. In de afgelopen vijf jaar is een groot deel van de gemaakte 
afspraken in het oorspronkelijke NBW inmiddels uitgevoerd. De NBW-partijen gaan nu 
gezamenlijk verder met de uitvoering van de nieuwe afspraken in het akkoord, onder meer 
over klimaatveranderingen, de stedelijke wateropgave en de ontwikkelingen in woningbouw en 
infrastructuur. Ook is er meer aandacht voor de implementatie van de Kaderrichtlijn Water. Het 
NBW heeft tot doel om in de periode tot 2015 de waterhuishouding in Nederland op orde te 
brengen en te houden en te anticiperen op klimaatverandering. 

De Nationale Handreiking Watertoets 3 is in juli 2009 vastgesteld. Door de komst van de 
nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening klopte de informatie in handreiking 2 niet meer. Deze 
handreiking is, ten opzichte van de Handreiking Watertoets 2, aangepast aan en aangevuld met 
de nieuwste inzichten en ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan. De 
belangrijkste wijzigingen zijn de aanpassingen aan de evaluatie watertoets 2006, de Wet 
ruimtelijke ordening (1 juli 2008) en het ontwerp Nationaal Waterplan. De Handreiking 
Watertoetsproces 3 geeft een algemene beschrijving van het gedachtegoed achter het 
watertoetsproces, de wettelijke verankering, de verschillende rollen en producten in het licht 
van de vernieuwde wetgeving en beleidsafspraken. 

Het Nationaal Waterplan 2010 is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en 
vervangt aile voorgaande Nota's Waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op 
basis van het wetsvoorstel Waterwet. Het Nationaal Waterplan beschrijft de hoofdlijnen van het 
nationale waterbeleid. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan 
voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. Belangrijke onderdelen van het 
Nationaal Waterplan zijn het nieuwe beleid op het gebied van waterveiligheid, het beleid voor 
het IJsselmeergebied, het Noordzeebeleid en de Stroomgebiedbeheerplannen op grond van de 
KRW. Tevens bevat het Nationaal Waterplan een eerste beleidsmatige uitwerking van de 
kabinetsreactie op het advies van de Deltacommissie. 

De Waterwet is op 22 december 2009 in werking getreden. Deze wet heeft negen 
waterrelevante wetten samengevoegd (de Wet verontreiniging oppervlaktewater, Wet 
Verontreiniging Zeewater, Grondwaterwet, Wet Droogmakerijen en Indijkingen, Wet op de 
Waterkering, Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken, Wrakkenwet en Waterstaatswet). Daarnaast 
wordt de regeling waterbodems uit de Wet Bodembescherming opgenomen in de nieuwe 
Waterwet. Het wetsvoorstel regelt niet alles. Bepaalde onderwerpen dienen nader uitgewerkt te 
worden in onderliggende regelgeving: het Waterbesluit (algemene maatregel van bestuur), de 
Waterregeling (een ministeriele regeling) of in de verordeningen van waterschappen en 
provincies. 

Provinciaal beleid 

In het Waterbeheerplan 2010-2015 (2009) staan de doelen en de noodzakelijke ingrepen in het 
watersysteem van Waterschap Brabantse Delta. Knelpunten in het watersysteem zullen samen 
met gemeenten worden aangepakt en er zullen afspraken worden gemaakt om water te bergen 
en overstroming te voorkomen. Het nieuwe waterbeheerplan bevat minder details en biedt 
daardoor meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. 
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In de Beleidsregel Hydraulische Randvoorwaarden geeft het Waterschap aan hoe het dagelijks 
bestuur omgaat met zijn bevoegdheid als waterbeheerder hydraulische normen te stell en aan 
ingrepen die effecten hebben op het watersysteem. In de beleidsregel zijn de technische 
voorwaarden vastgelegd die worden gehanteerd bij de beoordeling van ingrepen in het 
watersysteem. Randvoorwaarden zijn bijvoorbeeld: voldoende hoeveelheid berging om het 
water niet versneld af te voeren, voldoende afmetingen van sloten om wateroverlast te 
voorkomen, nadere definiering van het begrip 'water neutraal bouwen' en dergelijke. Hierbij is 
eveneens aansluiting gezocht bij de beginselen uit het NBW. 

Waterschapsbeleid 

De Keur (2005) maakt het mogelijk dat het Waterschap Brabantse Delta haar taken als 
waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheerder kan uitvoeren. De Keur is een verordening van 
de waterbeheerder met regelgeving (gebods- en verbodsbepalingen) voor waterkeringen, 
watergangen en andere waterstaatswerken. Er kan een ontheffing van de in de Keur 
vastgelegde gebods- en verbodsbepalingen worden aangevraagd om een bepaalde activiteit 
toch te mogen uitvoeren. Ais het Waterschap daarin toestemt wordt dat geregeld in een 
Keurvergunning. 

De Strategische Nota 2006-2009 (2006) formuleert de wateropgaven en ambities in het 
beheersgebied van de Brabantse Delta en vertaalt deze naar een uitvoeringsprogramma en 
realisatiestrategie. De Nota is een aanvulling op het Waterbeheersplan II. 

Het nieuwe Waterbeheerplan 2010-2015 is op 9 december 2009 vastgesteld. In dit plan staan 
de doelen en de noodzakelijke ingrepen in het watersysteem. Het nieuwe waterbeheerplan 
bevat minder details en biedt daardoor meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Het 
Waterschap werkt aan een beter watersysteem, voor mensen en voor flora en fauna. Het 
watersysteem moet robuuster worden: veiliger, minder kwetsbaar voor regenval en droogte, 
schoner, natuurlijker en beter toegankelijk voor recreanten. Deze thema's pakt het Waterschap 
in samenhang aan, omdat een integrale aanpak meerwaarde oplevert voor het resultaat. In het 
waterbeheerplan staan de doelen en de noodzakelijke ingrepen. Bij de keuze daarvan heeft het 
Waterschap een afweging gemaakt tussen belangen van boeren, bedrijven, burgers, 
natuurbeheerders en andere partijen. 

Gemeentelijk beleid 

De visie van het Waterplan Moerdijk 2009-2015 luidt: 'een robuust watersysteem van 
voldoende kwaliteit en veiligheid dat aansluit bij de natuurlijke omstandigheden op en om het 
Moerdijkse grondgebied en dat nu en in de toekomst voldoet aan de wettelijke verplichtingen 
en beleidsregels'. 

Verdeeld over een aantal thema's is in dit waterplan de visie op het toekomstig watersysteem 
in Moerdijk uitgewerkt. Per thema is een toekomstbeeld geformuleerd. Belangrijke 
uitgangspunten daarbij zijn dat: 

water geen gevaar oplevert; 
het watersysteem geschikt is voor de functies die het moet vervullen; 
aile elementen van het watersysteem in samenhang worden beschouwd; 
water een grotere rol krijgt in ruimtelijke ontwikkelingen; 
iedereen zijn steentje bijdraagt. 

Onderzoek 

Het plan maakt de toename van verhard oppervlak mogelijk als gevolg van de aanleg van 
opstelplaatsen bij de windturbines en de bouw van de mastvoeten en funderingen. Deze 
toename bedraagt in totaal meer dan 2.000 m2. Er vindt echter geen versnelde afvoer plaats 
omdat het hemelwater afstroomt naar maaiveld. Compensatie van de toename van verhard 
oppervlak is daarom niet noodzakelijk. In de vergunningenfase wordt beoordeeld of er 
bepaalde typen (half)verharding kunnen worden aangebracht. 
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De waterkwaliteit mag niet negatief worden be'invloed door milieubedreigende stoffen. Ais 
gevolg van het initiatief wordt geen afvalwater op oppervlaktewater geloosd. V~~r de bouw van 
de windturbines wordt gebruikgemaakt van duurzame bouwmaterialen (dus geen zink, koper, 
lood en PAK's-houdende materialen) die niet uitlogen, of worden de bouwmaterialen voorzien 
van een coating om uitloging tegen te gaan. Op deze manier wordt diffuse verontreiniging van 
(grond)water voorkomen. 

Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat het plan geen negatieve gevolgen heeft voor de 
waterhuishoudkundige situatie. Er wordt aan de doelstellingen van duurzaam waterbeheer 
voldaan. 

4.3.5 Woon- en leefklimaat 
Inleiding 
V~~r de beoordeling van de effecten op het woon- en leefklimaat wordt onderscheid gemaakt in 
de aspecten geluidshinder, schaduwwerking, lichthinder en externe veiligheid. In deze 
paragraaf wordt achtereenvolgens het toetsingskader geschetst, wordt een beschrijving 
gegeven van de beoogde ontwikkeling in relatie tot het betreffende aspect en worden 
conclusies getrokken ten aanzien van de aanvaardbaarheid van het project. Voor een 
uitgebreide beschrijving van de effecten van de ontwikkeling wordt verwezen naar de 
onderzoeken bij het MER Windparken Dintel. 

Geluid 
Beleid en normstelling 

Een windturbinepark wordt gezien als een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Met de 
wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) 
per 1 januari 2011 geldt voor windturbines een nieuw toetsingskader voor geluid. Tevens is een 
gewijzigd meet- en rekenvoorschrift gepubliceerd. Op grand van het gewijzigde besluit geldt 
voor aile windturbines de ~en dosismaat met 47 ~en als norm voor de etmaalperiode en 41 ~en 
als norm voor de nachtperiode (jaargemiddeld). Indien voldaan wordt aan de norm van ten 
hoogste 47 L den, zal bij een turbine die in vol bedrijf is de 41 Lnigh t slechts bij uitzondering 
overschreden worden. De systematiek van het Activiteitenbesluit brengt met zich mee dat het 
bevoegd gezag in bijzondere lokale omstandigheden, bijvoorbeeld in stiltegebieden, 
verdergaande bescherming kan bieden via maatwerkvoorschriften . 

Onderzoek 

Ten behoeve van Windparken Dintel is een akoestisch onderzoek uitgevoerd door Van Grinsven 
Advies. Het onderzoek is uitgevoerd voor de winturbinetypen Vestas V90 en V112. Uit het 
onderzoek blijkt dat ter plaatse van de woningen in de omgeving van het windpark Dintel aan 
de norm van 47 ~en voor de etmaalperiode en 41 Lnight voor de nachtperiode wordt voldaan. 
Daarbij hoeven geen maatregelen te worden getroffen. Ter plaatse van de beide woningen aan 
de Groeneweg wordt niet aan de geluidsnorm voldaan. Deze woningen behoren toe aan 
initiatiefnemers van het windpark en zijn daarmee woningen behorende bij de betreffende 
inrichting zoals aangegeven in het Activiteitenbesluit. Deze woningen zijn daarom niet 
aangemerkt als (geluids)gevoelige gebouwen. 
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Conc/usie 

Zowel voor het windturbinetype V90 als V112 kan ter plaatse van geluidsgevoelige 
bestemmingen aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit worden voldaan. In de 
berekeningen is rekening gehouden met de geluidsbelasting van het totale Wind park Dintel. 
Omdat overige windturbinetypen geen grotere bronsterkte hebben dan de beide typen van 
Vestas, zal ook bij de ontwikkeling van overige typen aan de geluidsnormen kunnen worden 
voldaan. Bij vergunningverlening wordt onderbouwd of nieuwe geluidsberekeningen, indien het 
te bouwen windturbinetype afwijkt van de onderzochte typen, noodzakelijk zijn. 

Schaduwwerking 
Beleid en normstelling 

Schaduweffecten van draaiende windturbines (slagschaduw) kunnen hinder en 
gezondheidsklachten veroorzaken. De flikkerfrequentie, het contrast en de tijdsduur van de 
blootstelling zijn van invloed op de mate van hinder die kan worden ondervonden. Het is 
bekend dat flikkerfrequenties tussen 2,5 en 14 Hz als erg storend worden ervaren. Ook bij de 
normstelling ten aanzien van schaduwwerking wordt aangesloten bij de normstelling van het 
Activiteitenbesluit . In de Regeling algemene regels inrichtingen milieubeheer is opgenomen dat 
een windturbine moet zijn voorzien van een automatische stilstandvoorziening indien de 
schaduw meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten valt op een gevoelige 
bestemming en indien de afstand tussen de windturbine en de woning of andere 
slagschaduwgevoelige bestemming minder dan 12x de rotordiameter bedraagt. Dit is een norm 
die meerdere interpretaties mogelijk maakt omdat slagschaduw gedurende minder dan 20 
minuten aanvaardbaar wordt geacht buiten de genoemde 17 dagen met meer dan 20 minuten 
slagschaduwhinder. Ook hoeft de hinderduur boven de 20 minuten kennelijk niet te worden 
beperkt. 

Onderzoek 

De normstelling ten aanzien van slagschaduwhinder is in het onderzoek van Van Grinsven 
omgezet naar een maximale gemiddelde hinderduur van 10 uren per jaar. Dit is een strenge 
interpretatie van de norm. Uit het schaduwhinderonderzoek dat door Van Grinsven Advies is 
uitgevoerd blijkt dat bij de realisatie van Windparken Dintel planmaatregelen nodig zijn om aan 
de norm te kunnen voldoen. Bij de omgevingsvergunningaanvraag zal een voorstel voor een 
automatische stilstandregeling worden opgenomen. De stilstandregeling zorgt ervoor dat de 
rotor van drie turbines wordt stilgezet op de momenten waarop slagschaduwhinder kan 
optreden. In de besturing van de turbines worden daarvoor blokken van dagen en tijden 
geprogrammeerd waarop potentiele schaduw kan optreden. Ais gevolg van de 
geprogrammeerde stilstand bedraagt de jaarlijkse hinderduur ter hoogte van elke afzonderlijke 
woning minder dan 10 uren per jaar. De stilstandregeling gaat naar verwachting gepaard met 
een gemiddeld opbrengstverlies van 0,2 tot 0,5% per windturbine die onder de 
stilstandregeling valt. 

Gezien het maximale toerental en het aantal van 3 rotorbladen Iiggen de passeerfrequenties 
van rotorbladen tussen de 0,3 en 0,9 Hz. Deze frequenties worden niet als erg storend ervaren. 
Frequenties van meer dan 2,5 Hz komen niet v~~r. 

Conc/usie 

Door een stilstandregeling toe te passen wordt voldaan aan de regels voor schaduwhinder. Het 
aspect slagschaduwhinder staat de uitvoering van het plan niet in de weg. 
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Lichthinder 

Beleid en normstelling 

In de Regeling behorende bij het Activiteitenbesluit is bepaald dat lichtschittering bij het in 
werking hebben van windturbines wordt voorkomen of zoveel mogelijk wordt beperkt door 
toepassing van niet-reflecterende materialen of coatinglagen. Het meten van reflectiewaarden 
vindt plaats overeenkomstig NEN 2813 of een gelijkwaardige meetmethode. 

Onderzoek en conclusie 

Lichtschittering als gevolg van de reflectie van de zon op de rotorbladen komt bij moderne 
windturbines nauwelijks voor, aangezien tegenwoordig standaard een antireflectielaag wordt 
aangebracht. 

Externe veiligheid 
Toetsingskader 

Het Activiteitenbesluit geeft een wettelijke grondslag aan het externe veiligheidsbeleid rondom 
risicovolle inrichtingen . Uit het Besluit voigt dat het plaatsgebonden risico als gevolg van een 
windturbine of een combinatie van windturbines ter plaatse van kwetsbare objecten niet meer 
mag bedragen van 10-6 per jaar. Voor beperkt kwetsbare objecten bedraagt deze norm lO-s per 
jaar. V~~r overige objecten in de omgeving (wegen, waterwegen, spoorlijnen, buisleidingen en 
risicovolle inrichtingen/activiteiten) geldt dat moet worden voldaan aan de criteria die volgen 
uit het handboek risicozonering windturbines (SenterNovem, 2005). De risicocriteria uit het 
handboek dienen als richtlijn en hebben geen wettelijke status. Het bevoegd gezag dient zelf de 
aanvaardbaarheid van de risico's af te wegen. 

Onderzoek 

De afstand tot de PR 10-6
_ en de PR 10-s-contour kan worden bepaald met de vuistregel uit het 

handboek nSlcozonering windturbines1 (hierna: handboek). V~~r zowel de kleine 
windturbineklasse als de grote windturbineklasse bedraagt de afstand tot de PR 1O-6-contour 
circa 150 m. Deze afstand wordt namelijk bepaald door de ashoogte + halve rotordiameter. Het 
verschil in rotordiameter wordt opgeheven door het verschil in ashoogte zodat de afstand voor 
beide windturbineklassen gelijk is. De afstand tot de PR 10-s-contour bedraagt een halve 
rotordiameter. Deze afstand bedraagt voor de kleine windturbineklasse maximaal 45 men voor 
de grote windndturbineklasse maximaal 56 m. V~~r aile turbines geldt dat zich binnen deze 
afstanden geen (beperkt) kwetsbare objecten bevinden, de ontwikkeling van dergelijke 
objecten is op basis van het vigerende bestemmingsplan ook niet mogelijk. 

In het plangebied en omgeving is een buisleiding voor het vervoer van brandbare vloeistoffen 
gelegen die wordt beheerd door Defensie Pijpleiding Organisatie. Het ministerie van Defensie 
heeft aan de gemeente Moerdijk op 29 september 2011 per brief aangegeven dat zij afstand 
doet van de mogelijkheid om brandstoffen uit categorie Kl te vervoeren. De leiding is inmiddels 
ook meer dan een jaar buiten gebruik. De leiding is nog wei als planologisch relevante leiding 
weergegeven op de verbeelding met bijbehorende beperkingen voor ontwikkelingen binnen de 
belemmerende strook. De leiding vormt echter geen relevante risicobron zodat de toename van 
de faalfrequentie van de leiding, als gevolg van de aanwezigheid van de windturbines, niet is 
onderzocht. In de omgeving van het plangebied bevinden zich verder geen buisleidingen of 
overige risicobronnen waarmee rekening dient te worden gehouden in verband met een 
mogelijke toename van het faalrisico. 
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Ten westen van het plangebied is de rijksweg A29 gelegen. Op grond van het handboek dient 
een minimale afstand tot de 'rand van de verharding' te worden aangehouden van ten minste 
een halve rotordiameter. Deze afstand wordt gerekend vanaf de voet van de mast. Bij de 
bestemmingslegging is met deze afstand rekening gehouden. De afstand tot de wegverharding 
is zowel bij een opsteliing met windturbines uit de kleine als uit de grote windturbineklasse 
gelijk. Deze afstand bedraagt circa 66 m tot de huidige rijbaan en circa 42 m tot de berm van 
de snelweg waar een watergang is gelegen. In beide gevalien wordt voldaan aan de 
minimumafstand van een halve rotordiameter uit de rand van de verharding. 

Ten zuiden van het plangebied is de rivier de Dintel gelegen waarover zowel pleziervaart als 
beroepsvaart plaatsvindt. De kortste afstand tot de rivier bedraagt meer dan 200 m zodat 
ruimschoots aan de minimumafstand van 50 m wordt voldaan die voigt uit het handboek. 

Conclusie 

Het plan voldoet aan het beleid en de normstelling ten aanzien van externe veiligheid. Het 
aspect externe veiligheid staat de uitvoering van het plan niet in de weg. 

4.3.6 Radarverstoring 

Beleid en normstelling 

In de brief2 van de Staatssecretaris van Defensie uit 2006 is het beleid ten aanzien van 
obstakelvrije vlakken en radarverstoring rond militaire luchtvaartterreinen en radars 
gepubliceerd. Uit de beleidsbrief voigt dat overheden bij de ruimtelijke ontwikkelingen in de 
omgeving van defensieluchtvaartterreinen en opstelplaatsen voor defensieradar rekening 
moeten houden met hoogtebeperkingen. Binnen toetsingsvlakken moet het Ministerie van 
Defensie als overlegpartners worden geraadpleegd. Het belang van luchtvaartradar is ook 
verwoord in de AMvB Ruimte. Daarin is opgenomen dat een bestemmingsplan geen gebruik 
mogelijk maakt dat onaanvaardbare radarverstoring veroorzaakt. 

Radarverstoringsonderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een model dat is ontwikkeld door 
TNO. De norm voor aanvaardbare verstoring wordt uitgedrukt als percentage voor de maximaal 
toelaatbare reductie van de relatieve deductieafstand. Deze maximale reductie bedraagt 10%. 
Dit betekent dat een reductie van de relatieve deductieafstand met 10% aanvaardbaar wordt 
geacht. Bij een verstoring van meer dan 10% geeft Defensie geen positief advies over de 
ruimtelijke ontwikkeling. 

Onderzoek 
Windpark Oud Dintel is gelegen binnen het toetsingsvlak van defensieradar die behoort bij 
vliegbasis Woensdrecht. In onderstaande figuur is het toetsingsvlak van de radarinstaliatie van 
Woensdrecht gevisualiseerd. 

Adviesbureau RBO! 
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Figuur 4.1 Radarverstoringsgebied defensieradar Woensdrecht 

Ten behoeve van de ontwikkeling van Windpark Oud Dintel heeft TNO in opdracht van 
Raedthuys enkele typen windturbines onderzocht. Onderstaand worden de kenmerken van 
deze typen en het advies van Defensie in een tabel weergegeven. De adviezen van het 
Ministerie van Defensie en de beschikbare rapportages van TNO ten aanzien van de 
windturbinetypes van Enercon, Vestas en Siemens zijn opgenomen in Bijlage 1, Bijlage 2 en 
Bijlage 3 bij de toelichting. Voor de windturbines van Siemens geldt dat deze voldoen aan het 
toetsingskader van Defensie maar dat er nog geen advies is gevraagd aan het Ministerie van 
Defensie. 
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Tabel 4.2 Windturbinetypen en radarverstoring 

type windturbine nominaal ashoogte rotordiameter advies Defensie 
inga ngsvermoge 
n 

Enercon E-l0l 3 MW 99 m 101 m negatief 

Vestas V-112 3 MW 94 m 112m negatief 

Vestas V-90 3 MW 105 m 90 m positief 

Enercon E-82 2,3 MWj3 MW 98 m 82 m positief 

Enercon E-70 2,3 MW 85 m 71 m positief 

Siemens SWT-2.3 2,3 Mw 99,5 m 101 m voldoet aan 
toetsingskader, nog 
geen advies 
gevraagd 

Naar verwachting wordt eind 2011 een ministeriele regeling gepubliceerd door de Minister van 
Defensie waarin radarstations, radarverstoringsgebieden en maximale bouwhoogte worden 
aangewezen. Voordat deze wordt gepubliceerd zal door Defensie een nieuw rekenprogramma 
voor radarverstoring zijn ontwikkeld met bijbehorende normen voor radarverstoring en een 
overzicht van mitigerende maatregelen. 

Conclusie 

Voor een viertal windturbines geldt dat het wind park geen onaanvaardbare beperking levert 
voor de werking van defensieradar Woensdrecht. De algemene toelaatbaarheid van 
windturbines (ashoogte, rotordiameter) in het bestemmingsplan is dan ook afgestemd op deze 
typen omdat voor deze typen de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan, gelet op het aspect 
radarverstoring, is aangetoond. 

Voor twee onderzochte windturbinetypen geldt dat deze op het moment van vaststellen van het 
bestemmingsplan nog niet zijn toegestaan in verband met een onaanvaardbare 
radarverstoring. In de specifieke gebruiksregels is opgenomen dat windturbinetypen waarvoor 
geen positief advies is ontvangen, niet zijn toegestaan. Wanneer in de toekomst positief advies 
wordt verkregen van Defensie kan gebruik worden gemaakt van de binnenplanse 
afwijkingsbevoegheid in het bestemmingsplan, mits de windturbine pas binnen de bouwregels 
van het bestemmingsplan. Dat geldt ook voor windturbinetypen die nog niet zijn onderzocht 
maar die wei zijn toegestaan op grond van de bouwregels. 

Voor windturbinetypen die niet binnen de bouwregels passen is een binnenplanse 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen. De maximale rotordiameter die behoort bij de 
wijzigingsregels komt overeen met de grote windturbineklasse die in het MER is onderzocht 
(met als voorbeeld de Vestas V112) en bedraagt daarom 112 m. 
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4.3.7 Duurzaamheid en energie 

Het initiatief bestaat uit minimaal 5 windturbines met een nominaal vermogen van circa 3 MW 
per stuk of maximaal 6 windturbines met een nominaal vermogen van circa 3 MW. Beide typen 
windturbines hebben een andere elektriciteitsopbrengst omdat deze afhankelijk is van de 
hoogte van de turbine en het oppervlakte van de rotor. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid 
is het gewenst om te kiezen voor een opstelling met een zo hoog mogelijke productie. Vandaar 
dat het voorkeursalternatief bestaat uit 5 windturbines met een ashoogte van circa 100 m en 
een rotordiameter van maximaal 112 m. Er zijn windturbines met een nog grotere 
rotordiameter op de markt. Die hebben echter een ashoogte van meer dan 110 m waarmee de 
maximale ashoogte die is opgenomen in de wijzigingsbevoegdheid in het Provinciaal 
Inpassingsplan AFC West Brabant (voor AFC Nieuw Prinsenland) wordt overschreden. 
Bovendien zijn windturbines van een dergelijke klasse niet onderzocht in het MER. Uit het MER 
blijkt dat de effecten op het landschap minder negatief zijn indien binnen windparken Dintel 
turbines van eenzelfde windturbineklasse worden gerealiseerd. 

In onderstaande tabel is de elektriciteitsopbrengst weergegeven van een opstelling met 5 en 
met 6 windturbines. Hierbij moet worden opgemerkt dat een opstelling van 5 windturbines 
vanuit het oogpunt van duurzaamheid nog een beperkt voordeel heeft, er hoeft namelijk een 
turbine minder te worden geproduceerd en getransporteerd. 

In onderstaande tabel wordt het verschil in elektriciteitsopbrengst tussen een opstelling met 5 
en met 6 windturbines weergegeven, rekening houdend met de kenmerken van de 
windturbinetypen die bij de beide opstellingen kunnen worden gerealiseerd. Ter illustratie zijn 
twee typen Enercon geselecteerd. 

Tabel 4.3 Elektriciteitsopbrengst windturbines 

windturbines E 82 E 101 

aantal windturbines 6 stuks 5 stuks 

ashoogte circa 98 m circa 100 m 

rotordiameter 82 m 101 m 

rotordiameter per windturbine 5.281 m2 8.011 m2 

totaal rotoroppervlakte 47.529 m2 64.088 m2 

specifieke productie 1.300 kWh/m2 1.300 kWh /m2 

jaarlijkse opbrengst per 6.865.300 kWh 10.414.300 kWh 
windturbine 

totale opbrengst park 41.191.800 kWh 52.071.500 kWh 

vermeden ton CO2 15.241 ton CO2 19.266 ton CO2 

(kWh*0,37/1000 kg) 

opbrengst voor aantal huishoudens 12.115 huishoudens 15.315 huishoudens 
(gemiddeld verbruik van 3.400 
kWh per huishouden) 
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Hoofdstuk 5 Handhaving 

Het gemeentebestuur van Moerdijk voert een actief handhavingsbeleid. Het 
handhavingsprogramma 'Correct en Consequent' is vervangen door het 
'Handhavingsprogramma 2009'. Omdat alles handhaven niet mogelijk is, heeft de gemeente 
Moerdijk gekozen om over te gaan tot 'Programmatisch Handhaven'. Programmatisch 
hand haven wil zeggen een structurele en integrale aanpak van de handhaving. Daarbij zijn 
prioriteiten gesteld en de handhavingsactiviteiten op elkaar afgestemd. 

In het programma is vastgelegd op welk niveau de handhaving van de geprioriteerde taken 
moet plaatsvinden. Het programma beschrijft vervolgens wat voor handhavingsinstrumenten 
daarbij worden ingezet en hoe de feitelijke controle in zijn werk gaat. 

De doelstelling van het Handhavingsprogramma 2009 is als voigt samen te vatten. 

Het programmatisch handhaven in de gemeente Moerdijk verder vormgeven. 
Uitvoering geven aan wettelijke verplichtingen. 
Bieden van kaders voor de wijze waarop handhaving als een volwaardig instrument ingezet 
kan worden bij het realiseren van beleidsdoelen. 
Geven van kaders voor prioritering van handhavingstaken. 
Geven van kaders voor de overige te maken keuzes (bijvoorbeeld stappenplan handhaving, 
begunstigingstermijnen, etc.). 
Bieden van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid aan rechtssubjecten. 

Het handhavingsprogramma heeft betrekking op de bouwregelgeving (rode kleurspoor), 
milieuregelgeving (grijze kleurspoor), natuur en monumenten (groene kleurspoor), Wet op de 
kinderopvang (gele kleurspoor) en regelgeving openbare orde (paarse kleurspoor). 

De handhaving van de regelgeving vervat in dit plan is de bevoegdheid van burgemeester en 
wethouders. Het gaat daarmee met name om de planregels inzake het bouwen en het gebruik 
van gronden en bouwwerken. Het Bro bevat een algemeen verbod om gronden en bouwwerken 
te gebruiken in strijd met de bestemming . 

Handhaving van dit plan is van belang om de ruimtelijke kwaliteit in stand te houden. 
Daarnaast heeft hand having uiteraard ook een belangrijke functie in het kader van de 
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. 

De planregels in dit plan zijn voldoende duidelijk, concreet en toepasbaar om te kunnen 
hand haven. Handhaving van het plan zal in de praktijk primair plaatsvinden via de 
bestemmingsplantoets in het kader van de omgevingsvergunning en door feitelijk toezicht op 
de aanwezigheid van bouwwerken en op gebruiksactiviteiten. Deze zaken hebben in het 
Handhavingsprogramma 2009 over het algemeen een gemiddelde prioriteit toebedeeld 
gekregen. 
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Hoofdstuk 6 Financiele uitvoerbaarheid 

Het initiatief wordt gefinancierd door Raedthuys Groep die optreedt als ontwikkelaar. De 
investeringen voor de ontwikkeling van het gehele wind park, inclusief infrastructuur en 
voorzieningen, worden gedragen door de ontwikkelaar. De investeringen worden terugverdiend 
door verkoop van de geproduceerde elektriciteit op de elektriciteitsmarkt. De benodigde 
gronden voor het plaatsen van de windturbines zijn in handen van mede-initiatiefnemers. 
Naast het feit dat de mede-initiatiefnemers een vergoeding krijgen voor het ter beschikking 
stellen van de grond voor de windturbines, krijgt een van de beide mede-initiatiefnemers ook 
een toezichthoudende rol bij het beheer van het windpark. 

De gemeente Moerdijk en de ontwikkelaar (Raedthuys Groep) hebben een 
planschadeovereenkomst ondertekend. 

In het kader van het MER is onder andere naar voren gekomen dat er sprake is van toename 
van de geluidsbelasting in een gebied dat behoort tot de ecologische hoofdstructuur (EHS). Het 
gaat om de rivier de Dintel. Op basis van de Verordening Ruimte dient deze toename van de 
geluidbelasting binnen de EHS te worden gecompenseerd. Hiervoor is een compensatieplan 
opgesteld welke is opgenomen in Bijlage 4. Gezien de geringe oppervlakte van de te 
compenseren EHS is met instemming van provincie Noord-Brabant gekozen voor een financiele 
compensatie. Dit houdt in dat er een bedrag wordt gestort in het provinciale compensatiefonds. 
De provincie benut deze middelen om projecten ten behoeve van nieuwe natuur te financieren. 
De gemeente en de provincie hebben de afspraak gemaakt dat deze middelen in de gemeente 
Moerdijk worden ingezet. 

Verder is in paragraaf 4.3.2 toegelicht dat de vaststelling van het voorliggende 
bestemmingsplan gepaard gaat met een financiele bijdrage het fonds ruimtelijke ontwikkeling 
dat wordt aangewend voor maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het landschap. De 
reden daarvoor is dat er geen mogelijkheden zijn om in het plangebied een 
kwaliteitsverbetering te bereiken zoals bedoeld in paragraaf 2.2 van de Verordening Ruimte. 
Ook hierover is tijdens de voorbereiding van het bestemmingsplan ten principale 
overeenstemming bereikt tussen gemeente en ontwikkelaar. Met deze overeenkomst, die geen 
onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan, is invulling gegeven aan de verplichtingen die 
volgen uit de Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant. 

Met inachtneming van het bovenstaande wordt afgezien van een exploitatieplan zoals bedoeld 
in artikel 6.12 Wro. 
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Het voorontwerpbestemmingsplan zal in het kader van het wettelijk vooroverleg ex artikel 
3.1.1 Bro in ieder geval worden toegezonden aan de volgende instanties: 

1. Rijksdiensten; 
2. provincie Noord-Brabant; 
3. gemeente Halderberge; 
4. gemeente Steenbergen; 
5. Waterschap Brabantse Delta; 
6. Veiligheidsregio MWB. 

7.2 Inspraak 

In het kader van de gemeentelijke inspraakverordening wordt het 
voorontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd. 
Eenieder kan gebruikmaken van de mogelijkheid om gedurende deze periode in te spreken op 
het voorontwerpbestemmingsplan. Deze inspraak wordt betrokken bij het opstellen van het 
ontwerpbestemmingsplan. 

MER 

Naast dit voorontwerpbestemmingsplan wordt tegelijkertijd het MER ter inzage gelegd. Dit is 
echter een separate procedure waarop eenieder kan inspreken middels zienswijzen over het 
MER. Deze inspraak wordt betrokken bij het definitieve MER. 
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Bijlage 1 
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Van: MT.Rijken@mindef.nl [mailto :MT.Rijken@mindef.nl] 
Ve.l'londen: woensdag 25 juli 2007 11:24 
Aan: Dirk Jan MatthijSse 
Onderwerp: RE: Enercon EB2 

Geachte heer Matthijsse, 

Ik heb navraag gedaan biJ de Koninklijke Luchtmacht en deze heeft mij te kennen gegeven dat 
de Enercon E-82 en E-70 met de mastdikte "onder" van 6,37 m en 7,50 m zjjn toegestaan. 

Met vriendelijke groet, 

Mignon Rijken 

DVD, Directie Zuid 

Afdeling ROM 

Postbus 412 

5000 AK Tilburg 

Tel. 013-5117863 

Fax 013-5117889 
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Retouradres: Postbus 96864, 2509 JG Den Haag 

Raedthuys Groep 
T.a.v. de heer D.J. Mathijsse 
Postbus 3141 
7500 DC ENSCHEDE 
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Onderwerp 

Radarverstoringsonderzoek wind park Oud Dintel 

Geachte heer Mathijsse, 

Bijgaand ontvangt u onze rapportage aangaande een radarverstoringsonderzoek 
voor wind park Oud Dintel nabij Dinteloord. TNO heeft de radarverstoring als 
gevolg van het schaduweffect berekend voor de dichtstbijzijnde Military Approach 
Surveillance System (MASS) radar te Woensdrecht. Het getoetste obstakel betreft 
een windturbine van het type Enercon E101 met ashoogte 99 m op positie SU3, 
de turbine gelegen op de kortste afstand van de betreffende radar. 

De maximale reductie van de relatieve detectieafstand door toedoen van de 
windturbine bedraagt 12%. Dit impliceert dat een doel dat op 100 km afstand 
detecteerbaar is, na plaatsing van de windturbine (in het ergste geval) op nog 
88 km detecteerbaar is. De door het Ministerie van Defensie maximaal toegestane 
reductie bedraagt 10%. 

Ing . O,J. van Gent 

Technical Sciences 
Oude Waalsdorperweg 63 
2597 AK Den Haag 
Postbus 96864 
2509 JG Den Haag 

www.tno.nl 

T +31 888661000 
F +31 703280961 
infodesk@tno,nl 

Datum 
31 maart 2011 

Onze referentie 
TNO-060-DHW-2011-01199 

E-mail 
onno. vangent@tno,nl 

Doorkiesnummer 
+31 888664025 

Doorkiesfax 
+31 703740654 

Op opdrachten aan TNO zijn de Aigemene 
Voorwaarden voor opdrachten aan TNO, 
zoals gedeponeerd bij de Griffie van de 
Rechtbank Den Haag en de Kamer van 
Koophandel Den Haag van toe passing 
Deze algemene voorwaarden kunt u tevens 
vinden op www,tno nl 
Op verzoeken zenden wij u deze toe 

Handelsregisternummer 27376655 



1 Locatie- en radargegevens 

De locatie van het te toetsen obstakel is bepaald op: 

[latitude longitude] = [51.62654.4137] (WGS 84 datum) 

lowel de locatie van het obstakel als de dekkingsgebieden van de MASS primaire 
radarsystemen (PSR's) zijn weergegeven in figuur 1. 
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Figuur 1. Ligging van het te toetsen obstakel en de radardekking verstrekt door de MASS 

PSR's. De stippel/ijnen zijn cirkels met een straal van 100 km en geven de 

afstand waarop de evaluatie van de detectieafstand wordt gedaan. In Den 

Helder bevindt zich momenteel geen PSR. 

Variaties in de hoogte van het terrein tussen de dichtstbijzijnde radar en de 
beoogde locatie voor een windturbine is bepaald uit gegevens van de NASA 
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). Samen met de aardkromming geeft 
dat een profiel voor de terreinhoogte zoals weergegeven in figuur 2. De hoogtes 
worden weergegeven ten opzichte van de horizontale kijkrichting vanaf 0 m +NAP 
ter plaatse van de radar. Wanneer een deel van het obstakel wordt afgeschermd 
door het tussenliggend terrein, en dus niet wordt belicht vanuit de radar, wordt dit 
deel van het obstakel niet betrokken in de berekening. 
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Figuur 2. Het terreinprofiel fussen de radar en de beoogde loeatie van he! obstakel is 

weergegeven, waarbij rekening is gehouden met de kromming van de aarde. 

Het Ministerie van Defensie hanteert een zogenaamd toetsingsgebied dat reikt tot 
aan 15 NM (nautische mijl, circa 28 km) rondom de radar in kwestie. Bouwplannen 
die verder verwijderd zijn dan 15 NM kunnen zondermeer geplaatst worden. 
De vorm van het toetsingsgebied wordt weergegeven in figuur 3. De horizontale 
lijn bevindt zich op 45 m hoogte ten opzichte van het maaiveld ter plekke van de 
radar. Er wordt getoetst indien de bovenkant van de gondel van de windturbine 
hager is dan de horizontale blauwe lijn. In het onderhavige plan gaat de 
windturbine 39 m door de horizontale blauwe lijn . 

I , 
: .. 

45m 

TESTING AREA 

15 NM (27.8 km) 

Figuur 3. Het !oetsingsgebied zoals toegepast door het Ministerie van Defensie. 
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De volgende gegevens zijn gebruikt in de berekening van de radarverstoring: 

Dichtstbijzijnde radar: 
Antennehoogte (t.o.v. NAP): 
Afstand : 
Zakking 1 

: 

Onderkant niet belicht: 

Radar frequentie: 
Antennetilt: 
Bundelpatroon in elevatie: 

2 Schaduwwerking 

Woensdrecht 
45.2 m 
19.3 km 
-21.9 m 
5.9 m 

2.80 GHz 
2.50 graden 
Naar specificatie Raytheon 

De relatieve detectieafstanden zijn berekend voor de situatie als hierboven 
beschreven als gevolg van het schaduweffect bij plaatsing het gebouw, 
De schaduwwerking is ge~valueerd op 100 km afstand van de radar, en geldt voor 
het gebied recht achter het obstakel. Profielen zijn berekend vanaf de horizontaal 
gezien vanuit de radar, wat leidt tot een profiel dat begint op 590 m hoogte (zie 
situatieschets in figuur 4). 

Radar ohSfclkel 

~'" . 
relnschaduv. 

..... _.-.-.......... -.. -. ---"" 

l OOkm 

Profiel van 
relatieve 

detectieafstand 

.... --
.~ ~ .... 

". 

590m 

Figuur 4. Situatieschets van de berekening. De schaduwwerl<ing wordt berekend op 100 

km van de radar en langs een profiel dat start op het horizontaal niveau van het 

NAP bij de radar. De hoogte van het obstakel is ook ten opzichte van deze /ijn . 

De terreinschaduw zorgt ervoor dat een deel van het obstakel onbelicht blijft, en 

dus niet bijdraagt aan de schaduwwerking. 

1 De zakking is gedefinieerd als het hoogteverschil tussen de voet van het obstakel en het 

horizontale vlak op 0 m NAP ter plekke van de radar. De zakking bevat dus zowel 

informatie over de hoogte van het maaiveld op de positie van het obstakel als informatie 

over de kromming van de aarde. 
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3 Berekeningen windturbine Enercon E101, ashoogte 99 m 

A Obstakeldefinitie 

Bij het modelleren van de schaduwwerking als gevolg van de te toetsen 
windturbine is gebruik gemaakt van door de fabrikant aangeleverde tekeningen en 
eventueel driedimensionale modellen. De schaduwwerking is geevalueerd voar 
zowel een voor- als een zijaanzicht, zoals weergegeven in figuur 5, 

140r------------------------------------------

120~--~~------------------------~~~-----

100 1-----------

80 

I 
:c 
Ol 
'ij) 
.t: 

60 

40 Opp. ~or: 747 m2-----, 

Opp. ziJ : 567 m2 

20~-----------------

o ~------~------~~ 

Figuur 5. Enercon E101 met ashoogte 99 m. Van zowel het voor- als zijaanzicht is de 

schaduwwerking berekend. Er is rekening gehouden met afscherming van de 

voet van het gebouw door het tussenliggende terrein. 

Gegevens windturbine 
Breedte gondel: 
Lengte gondel: 
Hoogte gondel: 
Diameter mast onder: 
Diameter mast boven: 
Rotordiameter: 

6400 mm 
14500 mm 
7100 mm 
6790 mm 
3200 mm 
101 m 

Datum 
31 maart 2011 

Onze referentie 
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B Schaduwwerking 

In figuur 6 is de resulterende schaduwwerking weergegeven. De minimale 
relatieve detectieafstand uit het gemiddelde profiel bedraagt 88%. 
Dit betekent dat een doel dat zich op 100 km afstand van de radar bevindt en net 
detecteerbaar is, na plaatsing van het obstakel, in het ergste geval pas op 88 km 
afstand detecteerbaar is. Dit is het geval voor een doel op een hoogte van 
ongeveer 700 m, direct achter het obstakel. 

Datum 
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Figuur 6. Profie/en van de re/atieve detectieafstand a/s gevo/g van het schaduweffect voor 

de windturbine van het type Enercon E101 met ashoogte 99 m. 

4 Afkortingen 

MASS 
NAP 
NASA 
PSR 
SRTM 

Military Approach Surveillance System 
Normaal Amsterdams Peil 
National Aeronautics and Space Administration 
Primary Surveillance Radar 
Shuttle Radar Topography Mission 
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ONTVANGEN 0 1 JUNI20lO 

> Retouradres Postbus 412 5000 AK Tilburg 

Raedthuys Windenergie 
De heer D.]. Matthijsse 
Postbus 3141 
7500 DC ENSCHEDE 

3 juni 2010 

Commando DienstenCentra 
Ministerie van Defensie 

Datum 
Betreft Beoordeling Windpark Dintelmond (Vestas V90 en V112) 

Op 15 februari 2010 heeft u een verzoek ingediend tot het beoordelen van 
diverse types windturbine voor het Windpark Dintelmond in de gemeente 
Dinteloord. De types Vestas V90 en V112 zijn getoetst op radarverstoring. 

Ik kan u hierbij het volgende meedelen: 
Vestas V90 (ashoogte 105 m) is wei acceptabel 
Vestas Vl12 (ashoogte 94 m) is niet acceptabel 

Ter informatie treft u bijgaand het toetsingsrapport van TNO aan . 

Het onderzoek naar de verstoring van de types Enercon E82 (ashoogte 98 m) en 
Enercon El0l (ashoogte 99 m) dient nog te worden afgerond. Met betrekking 
tot het type Siemens SWT 3.6-107 is besproken dat hiervoor momenteel geen 
berekening wordt uitgevoerd. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ge'informeerd . 

Eerstaanwezend).P~~teur Directie Zuid 
voor deze / 
Hoofd AfdeiJng Ruimtelijke Ordening en Milieu 

1fd~/t0' 
r. RJ. van Bokhoven 

Bedrijfsgroep Vastgoed 
DVD - Directie Zuid 
Afdeling Ru lmteliJke Ordening 
en Milieu 
Sectie RO/JB/V 

Bezoekadres : 
Spoorlaan 175 TIlburg 
Postadres: 
Postbus 412 
5000 AK Tilburg 

MPC 710 
www.defensie .nl/cdc 

Contactpersoon 
M.T. (Mignon) Rljken 
Medlor advlseur ROM 

T +31 (0)13 511 78 63 
MDTN *06 155 7863 
F +31 (0)13 511 7889 
MT.Rijken@mlndef.nl 

Onze referentie 
2010004169 

Uw referentie 

Afschrlft aan 

Bij beantwoording datum, 
onze referentle en betreft 
vermelden. 





1NO De'ena'e en Velligheid 

Retoursd"",: P09tbu. 96864, 2609 JG Dsn Haag 

Kap, Ing. SJ, Smeulders 
Commando LuchtstrijdkrachteniAOCS Nieuw Milligen 
H-TERPSIPANS OPS 
MPC83A 
Postbus 52 
3886 ZH GARDEREN 

111111111111111111"1111 

Onderwerp 

Radarverstoringsonderzoek Gemeente Dinteloord 

--- Geachte heer Smeulders, 

Hierbij ontvangt u de rapportage aangaande een radarverstoringsonderzoek voor de 
gemeente Dinteloord, rno Defensie en Veiligheid heeft: de radarverstoring als gevolg 
van het schaduweffect berekend voor de dichtstbijzijnde MASS radar, gel!valueerd op 
een Ilfstand van 100 km van de radar, 

De minimale relatieve detectieafstand bij plaatsing van een windmolen van het type 
Vestas V90, 3MW, ashoogte 105 m bedraagt 92 %. 

De minimale relatieve detectieafstand bij plaatsing van een windmolen van het type 
Vestas Vl12, ashoogte 94 m bedraagt 89 %. 

Details vindt u in bijgaande documentatie. 

Hoogachtend, 

, .) 

Ir. D. Deiana 

, , , . -

: ;",( •• ,.!!>" .,\r.1 ~"," :' " , II . j ('ill' 

• ~ .. ~ •••. ,;.. ,'':{I'_,·f'. '. 1)',:.,. ";::! ill' n 

',,1 ~,-,t t.; ~'<. ':'," " f..I:. ;.1' J. 

Oude Waa/sdorperweg 63 
Postbus 96864 
2509 JG Den Haag 

www.tno.nl 

T +31 703740000 
F +31 703280961 
Info-DenV@tno,nl 

Datum 
18 mei2010 

OnZ8 referentle 
DHWI-2010-02577 

Contactparaoon 
Jr. D. Deiana 

E-mail 
daniela,delana@tno,nl 

Doorldesnummer 
0703740372 

Dootklasfax 
0703740654 

ProJectnummer 
032.11862 

Op opdrachlen aan TNO zljn yan 
toepaaaing de Algemsne Voorwaarden 
VODr onds/ZoakaopdrechtBn 8an TNO, 
zoal. gsdepon_d blJ de Rechtbank 
Den Haag en de Kamer van 
KoophlndBI Ha.glanden; 
de Algemene VcoIW88rden rullen op 
yerzaek worden toegezonden. 

TNO Defenala en VeJ!lgheld II gecertiHceerd 
overeankomaUg NEN-ISO 9001 :2000, 
CBrtJlicaat Nr. 
DNI/ CERT-11253·2006·AQ·ROT·Hy!\ 



1 Locatiegegevens: 
De locatie van het te toetsen obstakel is bepaald op Lat=S1. 6264,Lon=4. 4056. 

De locaties van het obstakel alsmede de dekldngsgebieden van de MASS primaire 
radarsystemen (PSR's) zijn weergegeven in figuur 1. 

.,' 
l!O' . • • ;0 •• •• .. ~ ' .\) .' 

. + .. ,.(" .... ... .... .i.. 

5 E 

Figuur 1. Ugging van het te toetsen obstake/en de radardekking verstrekt door de MASS PSR's. 

De weergegeven elrke/s zUn die met ean straal van 100 km rand de vljf radars, en zijn aen 
Indica tie vaor hat bestreken gebied door deze radars. In Den Helder bevindt zleh mamenteel 

gefmPSR. 

Variaties in de hoogte van het terrein tussen de dichtstbijzijnde radar en de beoogde 
lokatie voor een windturbine is bepaald uit gegevens van de NASA Shuttle Radar 
Topogtaphy Mission (SRTM), Tezamen met de aardkromming geeft dat een pronel 
voor de terreinboogte zoals weergegeven in figuur 2, De hoogtes worden weergegeven 
ten opzichte van de horizontale kijkrjcbting vanaf 0 m +NAP ter plaatse van de radar. 
Wanneer een deel van het obstakel wordt afgeschermd door het tussenliggend terrein, 
en dUB niet wordt belicht vanuit de radar, wordt dit deel van het obstakel niet 
betrokken in de berekening. 

Dichtstbijzijnde radar 
Antennehoogte 
Afstand 

Locatiehoogte 
Onderkant niet belicht 

Woensdrecht 
45.2 m 
1 9.2 kIn 
-22.6 m 
0.9 m 

NodWar.dSl: Org,ail r,aUE: \'oor 
locgep2:!!r-naluurn-etenschappeIIJk 

pnderzoek / l~etherlandS ~aJ"!isatlOn 

for ".pp!ied ScionliflC Rt-search 
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Figuur 2. Het te"s!nprefief tussen de radar en de beoogde windtUIbfneJooatie is weergegeven, 
wesrbij rekening is gehouden met de kremming van da aarda. 

2 Radargegevens 
De volgende gegevens zijn gebruikt bij de modellering van de radar: 
Radar 
Frequent i e 
Til t 
Bundel patroon in elevatie 
Antennehoogte t.o.v . NAP 
3 Schadu~erking 

Woensdrecht 
2.BO GHz 
2.50 graden 
Naar specificatie Raytheon 
45.2 m 

De relatieve detectieafstanden zijn berekend voor de situatie als hierboven beschreven 
als gevolg van !let schaduweffect bij plaatsing een windturbine. De schaduwwerking 
is ge!!vahleerd op 100 Jan afstand van de radar, en geldt voor bet gebied recht acbter 
het obstakel.l>rofielen zijn berekelld vanaf de horizontaaJ gezien vanuit de radar, 
hetgeen leidt tot een profiel dat begint op 590 m hoogte (zie situatieschets in figuur 3). 

Radar oIJst.lkol 

reiMchaduw 

· ··-·~" · "··- ·---·-·--r.t:l1M!. 

-'

lOOkm 

.... -... -. .. -.....•. , 

Profiel van 
relatieve 

detectieafstand 

..... ........... 
'. 

590m 

Figuur 3. Situetleschets van de berekening. De sohaduwwerl<ing wordt berekend op 100 km van 

de radar, en fangs aen pretie! dat start op het horizontaal nlveBu van het NAP bij de radar. De 
hoogte van het obstekef is oak relatiaf ten opzichte van daze lijn. De terrainschaduw zorgt 
eNoor det een deel van het obstake! onbelicht bl/jff, en dus niet bijdraagt san de 
schaduwwerking. 
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4 Berekeningen Wind Turbine Vestas V90, 3MW, ashoogte 105 m 

A Obstakel definitie 
Bij het modelleren van de schaduwwerking als gevolg van de te toetsen windturbine is 
gebruik gemaakt van door de fabrikant aangeleverde tekeningen en eventueel 
driedimensionale modellen. De schaduwwerking is geevalueerd voor zowel een voor
ais een zij-aanzicht, zoals weergegeven in figuur 4. 
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o 
FIguur 4. Van zowel voor- als zlj-aanzioht is de scfladuwwerking berekend. Indlen van tospassing 
is rakr;;ming gehouden met afscl1ermlng van de voet van de windturblne. 
Gondel Turbine 

Breedte: 3635 mm Rotordiameter: 90 m 
Diepte: 13367 rom Diameter mast boven: 2316 mm 
Hoogte: 3965 mm Di ameter mast onder: 4195 nun 

B Schaduwwerking 
In figuur 5 is de resulterende schaduwwerking weergegeven. De minimale relatieve 
detectieafstand (dus waardes van maximale impact) uit het gemiddelde profiel 
bedraagt: 92 % 
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Figuur 5. Profietsn van de ralatieve detectieafstand als gevo/g van hat schaduweffact. 
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5 Berekeningen Wind Turbine Vl12, ashoogte 94 m 

A Obstakel definitie 
Bij het modelleren van de schaduwwerking als gevolg van de te toetsen windturbine is 
gebruik geruaakt van door de fabrikant aangeleverde tekeningen en eventueel 
driedimensionale modellen. De schaduwwerking is geevalueerd voor zowel een voor
a!!! ccn zij-aam:icht, zoals wccrgegeven in liguur 6. 
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Figuur B. Van zowel voor- als zij-aanzicht is de schaduwwerking barekand. Indian van toepassing 
, ek ' / d t fsc d t d . dt ro' IS n anl//f1 ge IOU an me a /Iermmg van e voe van ewm u Ine. 
Gondel Turbine 

Hoogte: 6790 rmn Rotordiameter: 112 m 
Diepte: l7590 mIll Diameter __ mas t ... boven: 3220 mrn 
Breedte: 5020 rom Diameter mast onder : 4220 mrn 

B Schaduwwerking 
In figuur 7 is de resulterende schaduwwerking weergegeven. De minimale relatieve 
detectieafstand (dus waardes van maximale impact) uit het gemiddeJde protiel 
bedraagt; 89 % 
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Flguur 7. Protielen van de re/at/eve detecfieefstand als gevo/g van hef schaduweffect 
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MASS 
NAP 
NASA 
PSR 
SRTM 

Afkortingen 
Military Appm8ch Surveillance System 
Nonnaal Amsterdarns Peil 
National Aeronautics and Space Administration 
Primary Surveillance Radar 
Shuttle Radar Topography Mission 
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Retouradres: PoslbuB 96864, 2509 JG Den Haag 

Raedthuys Groep 
T.a.v. de heer D.J. Mathijsse 
Postbus 3141 
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Onderwerp 

Radarverstoringsonderzoek windpark Oud Dintel 

Geachte heer Mathijsse, 

Bijgaand ontvangt u onze rapportage aangaande een radarverstoringsonderzoek 
voor windpark Oud Dintel nabij Dinteloord. TNO heeft de radarverstoring als 
gevolg van het schaduweffect berekend v~~r de dichtstbijzijnde Military Approach 
Surveillance System (MASS) radar te Woensdrecht. Het getoetste obstakel betreft 
een windturbine van het type Siemens SWT 3,0-101 met ashoogte 99.5 m op 
positie SU3, de turbine gelegen op de kortste afstand van de betreffende radar. 

De maximale reductie van de relatieve detectieafstand door toedoen van de 
windturbine bedraagt 9 %. Dit impliceert dat een doel dat op 100 km afstand 
detecteerbaar is, na plaatsing van de windturbine (in het ergste geval) op nog 
91 km detecteerbaar is. De door het Ministerie van Defensie maximaal toegestane 
reductie bedraagt 10%. 

Details vindt u in bijgaande documentatie. 

Hoogachlend, I~\ I 

C rn 
Ing. O.J. van Gent 

Technical Sciences 
Dude Waalsdorperweg 63 
2597 AK Den Haag 
Post bus 96864 
2509 JG Den Haag 

www.tno.nl 

T +31888661000 
F +31 703280961 
infodesk@tno,nl 

Datum 
17juni2011 

Onze referentle 
TND-060-DHW-2011-02012 

E-mail 
onno.vangent@tno.nl 

Doorkiesnummer 
+31 888664025 

Doorklesfax 
+31 888666575 

Op opdrachlen Ban TNO zijn de Algemene 
Voorwaarden voor opdrachlen Ban TNO, 
zoals gedeponaerd bij de GriffIE! van de 
Rechtbank Den Haag en da Kamer van 
Koophandel Den Haag van loepassing. 
Deze algamena voorwaarden kunl u levens 
vlnden op www.tno.nl. 
Op verzoeken zenden wij u deze toe 

Handelsregislemummer 27376655 . 
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1 Locatie- en radargegevens 

De locatie van het te toetsen obstakel is bepaald op: 

[latitude longitude) = [51.62654.4137) (WGS 84 datum) 

Zowel de locatie van het obstakel als de dekkingsgebieden van de MASS primaire 
radarsystemen (PSR's) zijn weergegeven in figuur 1. 

lO' .. ·T·"· .... ? ... 
:" 

1 E 

Figuur 1. Ligging van het te toetsen obstakeJ en de radardekking verstrekt door de MASS 

PSR's. De stippellijnen zijn cirkels met een straal van 100 km en geven de 

afsfand waarop de evaluatie van de detecfieafstand wordt gedaan. In Den 

Helder bevindt zich momenfeel geen PSR. 

Variaties in de hoogte van het terrein tussen de dichtstbijzijnde radar en de 
beoogde locatie voor een windturbine is bepaald uit gegevens van de NASA 
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). Samen met de aardkromming geeft 
dat een profiel voor de terreinhoogte zoals weergegeven in figuur 2. De hoogtes 
worden weergegeven ten opzichte van de horizontale kijkrichting vanaf 0 m +NAP 
ter plaatse van de radar. Wanneer een deel van het obstakel wordt afgeschermd 
door het tussenliggend terrein, en dus niet wordt belicht vanuit de radar, wordt dit 
deel van het obstakel niet betrokken in de berekening. 
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Figuur 2. Het terreinprofieJ tussen de radar en de beoogde loeatie van het obstakel is 

weergegeven, waarbij rekening is gehouden met de kromming van de aarde. 

Het Ministerie van Defensie hanteert een zogenaamd toetsingsgebied dat reikt tot 
aan 15 NM (nautische mijl, circa 28 km) rondom de radar in kwestie. Bouwplannen 
die verder verwijderd zijn dan 15 NM kunnen zondermeer geplaatst worden. De 
vorm van het toetsingsgebied wordt weergegeven in figuur 3. De horizontale lijn 
bevindt zich op 45 m hoogte ten opzichte van het maaiveld ter plekke van de 
radar. Er wordt getoetst indien de bovenkant van de gondel van de windturbine 
hoger is dan de horizontale blauwe lijn . 

TESTING AREA 

45m 

15 NM (27.8 km) 

Figuur 3. Het toetsingsgebied zoals toegepast door het Ministerie van Defensie. 

Datum 
17 juni 2011 

Onze referentie 
TNO-060-DHW-2011-02012 

Blad 
3/8 



!NO innovation 
___ J=--~_I!iI!Iiii_~iEI!!i!!ii!!!ii!!!ii!!:J:~~:::J tor I ite =-==:~~~ __ _ 

De volgende gegevens zijn gebruikt in de berekening van de radarverstoring: 

Dichtstbijzijnde radar: 
Antennehoogte (t.o.v. NAP): 
Afstand: 
Zakking 1 

: 

Onderkant niet belicht: 

Radar frequentie: 
Antennetilt: 
Bundelpatroon in elevatie: 

Woensdrecht 
45.2 m 
19.3 km 
-21.9 m 
5.9m 

2.80 GHz 
2.50 graden 
Naar specificatie Raytheon 

1 De zakking is gedefinieerd als het hoogteverschil tussen de voet van het obstakel en het 

horizontale vlak op 0 m NAP ter plekke van de radar. De zakking bevat dus zowel 

informatie over de hoogte van het maaiveld op de positie van het obstakel als informatie 

over de kromming van de aarde. 
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2 Schaduwwerking 

De relatieve detectieafstanden zijn berekend voor de situatie als hierboven 
beschreven als gevolg van het schaduweffect bij plaatsing het gebouw. De 
schaduwwerking is geevalueerd op 100 km afstand van de radar, en geldt voor 
het gebied recht achter het obstakel. Profielen zijn berekend vanaf de horizontaal 
gezien vanuit de radar, wat leidt tot een protiel dat begint op 590 m hoogte (zie 
situatieschets in figuur 4). 

Radar ohS'ilkel 

rclnschaduw 

590m 

lOOkm 

Figuur 4. SilL/aliese/Jets van de berekening. De sehaduwwerking wordt berek8nd op 100 
km vall de radar en fangs een profiel dal start op het 11Orizontaal niveau van lIel 
NAP bij de radar. De /100gle van het obstakel is ook len opzichle van daze lijn. 
De tarreinschaduw zorgt arvoor dat een deel van /Iet obstake/ onbelicht blijft. en 
dus niel bijdraagt aall de sclladuwwerking. 
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3 Berekeningen windturbine Siemens SWT 3.0-101, ashoogte 99.5 m 

A Obstakeldefinitie 

Bij het modelleren van de schaduwwerking als gevolg van de te toetsen 
windturbine is gebruik gemaakt van door de fabrikant aangeleverde tekeningen en 
eventueel driedimensionale modellen. De schaduwwerking is geevalueerd voor 
zowel een voor- als een zijaanzicht, zoals weergegeven in figuur 5. 

I 
:c 
.2> 

14U r-------------------------------------

1201--~~~------------- ---~~--#-----

1001---------' 

80 r-------------~ __ ----------~_1r_---

~ 60 r--------------

40 - Opp. \Oor: 546 m2 

Opp. zij: 417 m2 

20 

o ~------------~ 

Figuur 5. Siemens SWT 3.0-101 met ashoogte 99.5 m. Van zowel het voor- als 

zijaanzicht is de schaduwwerking berekend. Er Is rekening gehouden met 

afscherming van de voet van het gebouw door het tussenliggende terrein. 

Gegevens windturbine 
Breedte gondel: 
Lengte gondel: 
Hoogte gondel: 
Diameter mast onder: 
Diameter mast boven: 
Rotordiameter: 

4780 mm 
10200 mm 
5660 mm 
4220 mm 
2400 mm 
101 m 

Datum 
17 juni 2011 

Onze referentie 
TNO-060-DHW-2011-02012 

Blad 
6/6 



....... innovation 
~ __ J ___________ • ...... for life r-~=-=-=-=-) __ _ 

B Schaduwwerking 

In figuur 6 is de resulterende schaduwwerking weergegeven. De minimale 
relatieve detectieafstand uit het gemiddelde profiel bedraagt 91 %. 
Oit betekent dat een doel dat zich op 100 km afstand van de radar bevindt en net 
detecteerbaar is, na plaatsing van het obstakel, in het ergste geval pas op 91 km 
afstand detecteerbaar is. Oit is het geval voar een doel op een hoagte van 
ongeveer 700 m, direct achter het abstakel. 

Datum 
17juni2011 

Onze referentie 
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Figuur 6. Protieten van de retatieve detectieafstand ats gevolg van het schaduweffect voor 

de windturtJine van het type Siemens SWT 3.0-101 met ashoogte 99.5 m. 



4 Afkortingen 

MASS 
NAP 
NASA 
PSR 
SRTM 

Military Approach Surveillance System 
Normaal Amsterdams Peil 
National Aeronautics and Space Administration 
Primary Surveillance Radar 
Shuttle Radar Topography Mission 
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Wind park Dintel 

Natuurcompensatieplan 
conform Verordening Ruimte Noord-Brabant 20 II 

Inleiding 
SurveyCom B.V., Suiker Unie N.V. en Raedthuys Windenergie B.V. ontwikkelen elk een windpark 
langs de Dintel nabij Dinteloord. Voor deze drie initiatieven is gezamenlijk een milieueffectrapportage 
opgesteld (MER Windparken Dintel, Pondera Consult, juni 20 I I). 

In het kader van deze MER is onder andere naar voren gekomen dat er sprake is van verstoring door 
geluid van een deer van de ecologische hoofdstructuur (EHS) die gevormd wordt door de rivier de 
Dintel. Op basis van de Verordening ruimte Noord-Brabant 20 I I (vanaf hier Verordening) dient deze 
verstoring gecompenseerd te worden. 

Dit compensatieplan maakt onderdeel uit van de planologische procedures die voor de drie 
initiatieven doorlopen moeten worden. 

Begonnen wordt met een korte introductie van de projecten en de initiatiefnemers. 

De windenergieprojecten 

Windpark Dintel bestaat uit drie initiatieven. Dit zijn: 
• Een viertal windturbines aan de zuidkant van de Dintel, diagonaal van noordwest naar 

zuidoost, over de vloeivelden (Deelproject Suiker Unie, Postbus 1004750 AC Oud Gastel, 
contactpersoon dhr. P. Hagens) 

• Een drietal windturbines aan de zuidkant van de Dintel, langs de Galgendijk vanaf de Rijksweg 
tot de vloeivelden (Deel project SurveyCom, Kubus 3, 3364 DG Sliedrecht, contactpersoon 
dhr. M. van Vuren) 

• Een vijftal of zestal windturbines aan de noordkant van de Dintellangs de Rolleplaatweg 
(Deelproject Raedthuys, Postbus 314 I, 7500 DC Enschede, contactpersoon dhr. D.J. 
Matthijsse) 

Natuurcompensatieplan Windpark Dintel 
8 juni 2011 
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Het betreffen drie aparte initiatieven. Voor de projecten van Suiker Unie en SurveyCom worden 
twee wijzigingsplannen gemaakt die gebaseerd zijn op de wijzigingsbevoegdheid in het provinciaal 
inpassingsplan voor het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland. De provincie is bevoegd gezag. 
Voor het project van Raedthuys wordt een bestemmingsplan gemaakt, hierbij is de gemeente 
Moerdijk het bevoegd gezag. 

Conform art. 4.1 I lid 3 van de Verordening maakt dit compensatieplan onlosmakelijk deel uit van de 
hiervoor genoemde wijzigingsplannen c.q. bestemmingsplan. 

2 Natuurcompensatie 

Het beleid aangaande de natuurcompensatie is opgenomen in de Verordening. Doel van de 
natuurcompensatie is dat bij plannen waarvoor een bestemmingsplan/inpassingsplan wordt gemaakt 
aantasting of verstoring van natuurwaarden in de EHS wordt gecompenseerd. 

In dit compensatieplan wordt ingegaan op de onderdelen van het compensatieplan zoals aangegeven 
in art. 4.1 I, tweede lid van de Verordening: 
Een compensatieplan omvat ten minste: 

a. het netto verlies aan ecologische waarden en kenmerken dat optreedt; 
b. de wijze waarop het netto verlies, genoemd onder a, wordt gecompenseerd; 
c. de ruimtelijke begrenzing van het te compenseren gebied en de compensatie; 
d. de kwaliteit en kwantiteit van de compensatie; 
e. de termijn van uitvoering; 
f. de inhoud en realisatie van de voorgenomen mitigerende en compenserende maatregelen; 
g. een beschrijving van het reguliere beheer en het ontwikkelingsbeheer, een en ander onder 
toepassing van artikel 4.12. 

Natuurcompensatieplan Wind park Dintel 
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3 Netto verlies aan ecologische waarden en kenmerken 

Door Van Grinsven Advies is onderzoek gedaan naar de verstoring door geluid van de EHS die 
wordt gevormd door de Dintel (Akoestisch onderzoek naar de verstoring door geluid van de 
Ecologische Hoofdstructuur nabij Dinteloord, rapportnummer VG-Dinteloord.TG I.docx, Van 
Grinsven Advies, oktober 20 I 0). Dit rapport zit als bijlage bij dit natuurcompensatieplan. 

De conclusie uit dit onderzoek is: 
Door de windparken zal de geluidbelasting, en daarmee de mate van verstoring, toenemen in 
het onderzochte gebied van de Ecologische Hoofdstructuur. 
Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting in het gebied van de EHS ook zonder de 
aanwezigheid van windturbines de drempelwaarde van Lden=52 dB al grotendeels 
overschrijdt. Er is nog een strook op de noordelijke oever van de Dintel waar de 
geluidbelasting circa Lden=51 dB bedraagt. De Lden=52 dB contour ligt hier op een afstand 
van 5 m of meer vanaf de waterkant. Deze strook heeft een lengte van circa 730 m. De 
breedte van de strook is afhankelijk van de ligging van de EHS, deze is 25 m breder dan het 
wateroppervlak. Als deze breedte gelijk wordt verdeeld over beide oevers dan ligt de grens 
van de EHS 12,5 m uit de waterkant. De oppervlakte van de strook is dan circa 4.600 m2 

ofwel circa een halve hectare. 

Het geluid van het windpark treft een deel van de ecologische hoofdstructuur (EHS) die gevormd 
wordt door de rivier de Dintel. Het betrokken natuurbeheertype is Beek en Bron (N03.0 I). Het 
betreft hier water en aanliggende oevers. T evens is de Dintel ter plaatse aangegeven als Ecologische 
verbindingszone in de vorm van een gemiddeld 25-meter brede strook moeras, grenzend aan de 
Dintel. 

Door de provincie is aangegeven dat het hier om natuur gaat welke een ontwikkeltijd heeft tussen 5 
en 25 jaar. Dit betekent dat conform art. 4.12, lid 3 de omvang van de compensatie een derde deel 
van 4.600 m2 bedraagt. Dit komt neer op een oppervlakte van 1.533 m2• 

4 Wijze van compensatie 

Gezien de geringe oppervlakte van de te compenseren EHS kiezen de initiatiefnemers voor een 
financiele compensatie. Dit houdt in dat er een bed rag wordt gestort in het provinciale 
compensatiefonds. De provincie benut deze middelen om projecten ten behoeve van nieuwe natuur 
te financieren. 

Uit het onderzoek blijkt dat de drie initiatiefnemers gezamenlijk een oppervlakte van 1.533 m2 

moeten compenseren. Voor de financiele compensatie is door de provincie aangegeven dat uitgegaan 
wordt van een prijs van € 7,- per m2• de totale financiele compensatie bedraagt daarmee € 10.731. 

De initiatiefnemers nemen deze kosten voor hun rekening. Daarbij wordt er van uitgegaan dat indien 
een project niet wordt gerealiseerd - en daarmee de te compenseren oppervlakte kleiner wordt -
een herberekening van het te compenseren oppervlakte en de financiele vergoeding plaats zal vinden. 
Dit houdt dan ook in dat de initiatiefnemers er van uitgaan dat hun bijdrage aan de financiele 
compensatie wordt betaald zodra aangevangen is met de bouw van de windturbines. 

5 Overige punten art. 4. I I 

Omdat de compensatie financieel wordt afgedaan, worden de punten c tim g van art. 4.1 I, lid 2 kort 
besproken. 

Art. 4.11, 2c 
Van een ruimtelijke begrenzing van het te compenseren gebied en de compensatie is geen sprake 
omdat het gaat om een financiele compensatie. 
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Art. 4.1 I, 2d 
De kwaliteit en kwantiteit van de compensatie wordt te zijner tijd door de provincie bepaald. De 
initiatiefnemers kiezen voor financiele compensatie, waarmee middelen beschikbaar komen om de 
kwaliteit en kwantiteit van de compensatie mogelijk te maken. 

Art. 4.1 I, 2e 
De termijn van uitvoering wordt nader bepaald door de provincie. zo mogelijk in samenspraak met 
betrokken gemeenten (zie punt 6). Gezamenlijk zal een keuze gemaakt moeten worden in een 
project om deze middelen in te benutten, overeenkomstig het gevoerde beleid, waarin meer dan 
voldoende ruimte is voor het realiseren van het compensatiedoel. 

Art. 4.11, 2f 
Ook de inhoud en realisatie van de mitigerende en compenserende maatregelen wordt nader bepaald 
door de provincie. Die kan daarvoor de mid del en die vrijkomen uit deze overeenkomst inzetten. 

Art. 4.1 I, 2g 
Doordat de provincie de financiEHe compensatie zelf in kan zetten, zal zij zorg moeten dragen voor 
een beschrijving van het reguliere beheer en het ontwikkelingsbeheer. 

6 Verzoek van gemeenten Steenbergen en Moerdijk 

Bij de voorbereiding van dit natuurcompensatieplan is eveneens gesproken met de gemeenten 
Steenbergen en Moerdijk. Beide gaven aan het zeer op prijs te stellen dat de financiele compensatie 
door de provincie wordt ingezet in natuurprojecten nabij het plangebied van de windturbines. In 
principe beschikt en beslist de provincie over deze middelen, maar de drie initiatiefnemers 
ondersteunen de wens van de gemeenten. 

Conclusie 
De drie initiatiefnemers van Windpark Dintel (Suiker Unie, SurveyCom en Raedthuys Windenergie) 
zijn verplicht tot natuurcompensatie conform het beleid van de provincie Noord-Brabant zoals 
vastgelegd in de Verordening Ruimte Noord-Brabant 20 II . Gezien de geringe geluidbelasting van de 
windturbines op de EHS Dintel, en daarmee te compenseren natuur, kiezen de initiatiefnemers voor 
financiele compensatie. 

Bijlage 
Akoestisch onderzoek naar de verstoring door geluid van de Ecologische Hoofdstructuur 
nabij Dinteloord, rapportnummer VG-Dinteloord.TG I.docx, Van Grinsven Advies, oktober 
2010 
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1. Inleiding 

In opdracht van Raedthuys B.V. te Enschede heeft Van Grinsven Advies in 2010 
fotovisualisaties vervaardig v~~r het windpark "Dintel" (rapportage kenmerk: VG
Dinteloord.TSV1.docx). In het kader van het communicatietraject is door de initia
tiefnemer besloten aanvullende visualisaties te Jaten vervaardigen. 

De rivier de Dintel stroomt langs de suikerfabriek te Stampersgat, onder de snelweg 
A29 door naar de haven van Dinteloord (zie ook Fout! Verwijzingsbron niet gevon
den. achter in dit rapport) , Vijf of zes turbines komen Jangs de Rolleplaatweg aan 
de noordoostzijde van de Dinte/, vier turbines op het terrein van Suiker Unie en drie 
turbines nabij de Ga/gendijk. 

Afbeelding 1-1: locatie. 

1.1 Omgeving 

De windparken komen in een po/dergebied. Aan de westzijde loopt de snelweg 
A29 en aan de zuidoostzijde ligt de suikerfabriek met daaromheen een geluidzone. 
Tussen de A29 en de v/oeive/den van de suikerfabriek is een kassengebied in ont
wikkeling. De loka/e wegenstructuur wordt hiervoor aangepast. Ten zuidoosten van 
de v/oeive/den is een nieuw bedrijfsterrein in ontwikke/ing. 

1.2 De initiatieven 

Er zijn drie initiatieven van drie bedrijven voor drie windparken. De drie windparken 
zijn afzonderlijke inrichtingen en hebben geen onderlinge binding. De windparken 
komen in twee verschillende gemeenten . Er is nog geen keuze gemaakt in het type 
turbine. Gedacht wordt aan een variant met k/eine rotoren en een variant met grote 
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rotoren, Ook is de opstelling van de turbines nog niet definitief, Voor dit onderzoek 
is uitgegaan van drie windparken met totaal twaalf turbines Vestas V112 3 MW of 
dertien turbines Vestas V90 3 MW Voor het vervaardigen van de visualisaties is 
uitgegaan van de volgende opstellingen, 

• 'Windpark Dintel-Raedthuys' is de opstelling van vijf of zes windturbines langs 
de Dintel, ten noorden van de Rolleplaatweg (in de gemeente Moerdijk), Het ge
bied van dit windpark strekt van de A29 tot het punt waar de Rolleplaatweg af
buigt. 

• 'Windpark Dintel-Suiker Unie' is de opstelling van vier windturbines op de vloei 
velden (in de gemeente Steenbergen), Het plangebied is begrensd door de Din
tel in het noorden en door de Noordzeedijk in het zuiden, Aan de westzijde 
wordt het gebied begrensd door de Galgendijk en aan de oastzijde wordt de 
grens gevormd door Suiker Unie, 

• 'Windpark Dintel-SurveyCom' is de opstelling van drie windturbines langs de 
Galgendijk, ten zuiden van de Dintel (in gemeente Steenbergen) en strekt zich 
uit van de A29 in het westen tot de vloeivelden van de Suiker Unie in het oosten , 

1 .3 Gegevens turbines 

Er is nag geen keuze gemaakt voor het type turbine, Voor het vervaardigen van de 
visualisaties is uitgegaan van de Vestas V112 en van de Vestas V90, Deze turbine
typen worden representatief geacht. 

a=- - . - ... 

S i 1036 WP Dintel r1 H V1 

De Vest as V112 heeft een rotordiameter van 112 m met 
drie rotorbladen, Het nominale elektrische vermogen is 
3 MW, Het toerental van de rotor is continu variabel tus
sen circa 6,2 en 17,7 tpm, De turbines worden geplaatst 
op conische stalen buismasten waardoar de ratoras circa 
94 m boven het maaiveld kamt. Het hoogste punt van de 
rotor wardt ci rca 150 m haog, De tu rbi ne beg i nt te d raai
en bij een windsnelheid van circa 3 mis, Bij windsnelhe
den baven 25 m/s wordt de rotor gestopt uit veilighei
doverwegingen, De kleur van de rotorbladen en de mast 
is lichtgrijs, de ratorbladen zijn semi-mat. De graatste 
breedte van het blad is circa 4 m; aan de tip zijn de bla
den circa 0,5 m breed, 

De Vestas V90 heeft een ratordiameter van 90 m met drie rotarbla
den. Het nominale elektrische vermogen is 3 MW, Het toerental van 
de rotor is continu variabel tussen circa 8,6 en 18,4 tpm, De turbines 
worden geplaatst op conische stalen buismasten waardoor de roto
ras circa 105 m boven het maaiveld komt. Het hoogste punt van de 
rotor wardt circa 150 m haag, De turbine begint te draaien bij een 
windsnelheid van circa 3 mis, Bij windsnelheden boven 25 m/s wordt 
de rotor gestapt uit veiligheidaverwegingen. De kleur van de rotar
bladen en de mast is lichtgrijs, de rotorbladen zijn semi-mat. De 
graotste breedte van het blad is circa 3,5 m; aan de tip zijn de bla
den circa 0,4 m breed . 
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2. Fotovisualisaties 

De aanvullende opnamen zijn gemaakt vanuit twee zichtpunten (zie figuur 1). In de 
digitale opnamen zijn met fotobewerkingssoftware de windturbines gemonteerd . 

De horizontale beeldhoek van de opnamen is tel kens ongeveer 60 graden, wat re
delijk overeenstemt met het menselijke gezichtsveld. Met gelijke beeldhoek zijn de 
beelden beter vergelijkbaar. 

De opnamen zijn gemaakt in mei 2011 . Er viel toen geen neerslag en het was zon
nig weer. De fotomontages geven hierdoor een duidelijk en helder beeld van de 
omgeving. Het contrast tussen de turbines en de lucht is sterk afhankelijk van het 
weertype en van de kijkrichting ten opzichte van de zonnestand. Met de zon in de 
rug steken de turbine wit af tegen de lucht, bij tegenlicht zijn ze donker tegen een 
lichte lucht. Bij grijs weer is er ook weinig contrast en is de zichtbaarheid minder. 
Om deze reden wordt bij voorkeur in zonnige omstandigheden gefotografeerd. Bij 
de montages is bewust gekozen voor een relatief hoog contrast tussen de turbines 
en de achtergrond . 

Bij een foto wordt de bolvormige wereld geprojecteerd op een plat vlak (het neg a
tief) . De beeldhoek is hierbij altijd kleiner dan 180 graden. Bij deze projectie ont
staat beeldvervorming die toeneemt met de beeldhoek. Bij projectie op de binnen
zijde van een bol is er geen beeldvervorming en de beeldhoek kan dan compleet 
zijn . Om de beeldvervorming te beperken zijn aile beeldpixels van de digitale op
namen herberekend tot een projectie van de bolvormige wereld op de binnenzijde 
van een cilinder . Bij deze wijze van projectie blijven de verticale lijnen (de masten) 
onvervormd. Ook een horizontale lijn in het midden (de horizon) blijft dan een rech
te lijn. Horizontale lijnen boven en onder de horizon krijgen bij deze wijze van pro
jectie een kromming. Bij de gehanteerde horizontale beeldhoeken van 60 graden 
blijft deze vervorming overigens beperkt . Het bekende Mesdagpanorama is ook 
een projectie van de bolvormige we reid op de binnenzijde van een cilinder. 

De foto's met een korte beschrijving zijn achter in dit rapport opgenomen en zijn 
ook digitaal beschikbaar in hoge resolutie . 

S1 i 036 WP Dintel RH Vi mE; 2011 
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"'PONDERA bijlage 1 : objecten • services 

Windlurbines 

Turbines V112 geometrie 
Id Omschr. X Y HoagIe 
RHlg Veslas V112 mode 0 86602,00 406618,00 94,00 
RH2g Veslas V11 2 mode 0 86846.00 406317,00 94,00 
RH3g Veslas V112 mode 0 87091 .00 406018,00 94,00 
RH4g Veslas V112 mode 0 87363.00 405741 .00 94.00 
RH5g Veslas V112 mode 0 87664.00 405496.00 94 ,00 

SClgBi Veslas V112 mode 0 86816.00 405589,00 94 .00 
SC2gBi Vestas VI 12 mode 0 86559.00 405901,00 94 .00 
SC1gBu Veslas VI 12 mode 0 86860.00 405616.00 94,00 
SC2gBu Vestas V112 mode 0 86607.00 405934.00 94,00 
SC3g VestaS VI12 mode 0 86274,00 406184.00 94,00 

SUlg Veslas V 112 mode 0 87088,00 405259,00 94.00 
SU2g Veslas V112 mode 0 87317.00 404931 .00 94 ,00 
SU3g Ves\as VII:? mods 0 87636,00 404720,00 94.00 
SU4g Veslas V 112 mode 0 88000.00 404542.00 94 ,00 

Turbines V90 geometrie 
lei Omschr. X y Hoogle 
RHlk Veslas V90 3 MW mode 0 86602.00 406618.00 105.00 
RH2k Veslas V90 3 MW mode a 86796,00 406376,00 105.00 
RH3k Veslas V90 3 MW mode 0 86995.00 406133.00 105.00 
RH4k Vestas V90 3 MW mode 0 87190.00 405893,00 105,00 
RH5k Veslas V90 3 MW mode 0 87423.00 405691.00 105,00 
RH6k Veslas V90 3 MW mode 0 87664.00 405496.00 105.00 

SelkBI Vestas v90 3 MW mode a 86816,00 405589,00 105,00 
SC2kBI Vestas V90 3 MW mode 0 86569,00 405901.00 105,00 
SClkBu Veslas V90 3 MW mode 0 86860.00 405616.00 105,00 
SC2kBu Vestas V90 3 MW mode 0 86607,00 405934,00 105,00 
SC3k Veslas V90 3 MW mode 0 86274,00 406184,00 105.00 

SUlk Vesl3s V90 3 MW mode 0 87088.00 405259,00 105.00 
SU2k Veslas V90 3 MW mode 0 87317,00 404931 ,00 105.00 
SU3k Veslas V90 3 MW mode 0 876"36.00 404720,00 105.00 
SU4k Vestas V90 3 MW mode 0 88000,00 404542,00 105.00 

Fololocatles 

Nr Omschri jving x y 
1 Siobbegorsedijk 88586.00 404886.00 
2 Elizabelhweg 89178.00 405942.00 
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~PONDERA 
- SCI vices figuur 2 : foto F1 

Deze opname is gemaakt vanaf de Siobbegorsedijk, ter hoogte van de kruising met 
de Elizabethweg (zie fotopunt F in figuur 1). Om aile turbines in beeld te kunnen 
brengen zijn twee foto's met een horizontale beeldhoek van 60 graden naast elkaar 
gezet. 

De opnamerichting is zuidwestelijk over een weiland richting de Dinte!. Links op de 
foto ziet u een bosje, dat gedeeltelijk de gebouwen van Suikerunie aan het zicht 
onttrekt. Rechts van het midden is aan de horizon de kerktoren van Dinteloord 
zichtbaar. De nieuwe turbines (Vestas V90) zijn duidelijk zichtbaar aan beide zijden 
van de Dinte!. 

De afstand tot de linker turbine in de foto (de meest zuidelijk turbine van Suiker 
Unie) is circa 1,7 km, de meest rechts gelegen turbine staat op een afstand van 
circa 1,8 km. 

linkerhelft 

Rechterhelft 
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~PONDERA 
• services figuur 3 : foto F2 

Deze opname is gemaakt vanaf de Siobbegorsedijk, ter hoogte van de kruising met 
de Elizabethweg (zie fotopunt F in figuur 1). Om aile turbines in beeld te kunnen 
brengen zijn twee foto's met een horizontale beeldhoek van 60 graden naast elkaar 
gezet. 

De opnamerichting is zuidoostelijk over een weiland richting de Dintel. Links op de 
foto ziet u een bosje, dat gedeeltelijk de gebouwen van Suikerunie aan het zicht 
onttrekt. Rechts van het midden is aan de horizon de kerktoren van Dinteloord 
zichtbaar. De nieuwe turbines (Vestas V112) zijn duidelijk zichtbaar aan beide zij
den van de Dintel. 

De afstand tot de linker turbine in de foto (de meest zuidelijk turbine van Suikerunie) 
is circa 1,7 km, de meest rechts gelegen turbine staat op een afstand van circa 
1,8 km. 

Linkerhelft 

Rechterhelft 
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~PONDERA - I V It . s figuur 4 : foto G1 

Deze opname is gemaakt vanaf de Kwartiersedijk, ten zuiden van de aansluiting 
met de Elizabethweg, circa twee kilometer ten oosten van het geplande windpark 
(zie fotopunt G in figuur 1). De horizontale beeldhoek is 70 graden, om zodoende 
toch het he Ie windpark te kunnen weergeven . Deze atwijking ten opzichte van de 
standaardopening van 60 graden is dermate gering dat geen extra vervorming op
treedt. 

De opnamerichting is westelijk over een weiland en akkerbouwland richting Dinte
loord en de A29 . Links op de toto ziet u het gemaal aan de Dintel. In het midden 
staan enkele boerderijen en woningen aan de Siobbegorsedijk en aan de rechter
kant van de toto is de snelwegbrug over de Dintel te zien . De nieuwe Vestas V90 
turbines zijn duidelijk herkenbaar over de volledige breedte van de toto. 

De atstand tot de linker turbine (de meest zuidelijke turbine van Suikerunie) is circa 
1,8 km, de rechter turbine (meest westelijke turbine van Raedthuys) staat op een 
atstand van circa 2,6 km. 
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" PONDERA 
• '~(" I ". ( figuur 5 : foto G2 

Deze opname is gemaakt vanaf de Kwartiersedijk, ten zuiden van de aansluiting 
met de Elizabethweg, circa twee kilometer ten oosten van het geplande windpark 
(zie fotopunt G in figuur 1). De horizontale beeldhoek is 70 graden, om zodoende 
toch het he Ie windpark te kunnen weergeven. Deze afwijking ten opzichte van de 
standaardopening van 60 graden is dermate gering dat geen extra vervorming op
treedt. 

De opnamerichting is westelijk over een weiland en akkerbouwland richting Dinte
loord en de A29 . Links op de foto ziet u het gemaal aan de Dintel. In het midden 
staan enkele boerderijen en woningen aan de Siobbegorsedijk en aan de rechter
kant van de foto is de snelwegbrug over de Dintel te zien . De nieuwe Vestas V112 
turbines zijn duidelijk herkenbaar over de volledige breedte van de foto. 

De afstand tot de linker turbine (de meest zuidelijke turbine van Suikerunie) is circa 
1,8 km , de rechter turbine (meest westelijke turbine van Raedthuys) staat op een 
afstand van circa 2,6 km. 
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regels 





Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

1.1 plan 
het bestemmingsplan Windpark Oud Dintel van de gemeente Moerdijk. 

1.2 bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1709.155WindpOudDintel-0201 met de bijbehorende regels. 

1.3 aanduiding 

59 

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waarvoor 
ingevolge dit bestemmingsplan regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het 
bebouwen van deze gronden. 

1.4 aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.5 agrarisch bedrijf 

een bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen 
of het houden van dieren, nader te onderscheiden in: 

a. akker- en vollegrondstuinbouw: de teelt van gewassen op open grond, daaronder niet 
begrepen sier-, fruit- en bolienteelt; 

b. grondgebonden veehouderij: het houden van melk- en ander vee nagenoeg geheel op open 
grond; 

c. sierteelt: de teelt van tuin- en potplanten of bomen, al dan niet met behulp van kassen en 
al dan niet gecombineerd met de handel in deze gewassen; 

d. fruitteelt: de teelt van fruit op open grand; 
e. bollenteelt: de teelt van bloembollen in samenhang met de teelt van bolbloemen; 
f. een paardenfokkerij. 

1.6 bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.7 bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming . 

1.8 bevoegd gezag 

bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Adviesbureau RBOI 
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1.9 bouwen 

plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van een 
bouwwerk. 

1.10 bouwwerk 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct 
hetzij indirect met de grond is verbonden , hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

1.11 gebouw 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt. 

1.12 geluidzone - industrie 

de met de gebiedsaanduiding 'geluidzone - industrie' aangegeven zone, zoals bedoeld in artikel 
40 van de Wet geluidhinder. 

1.13 opsteliing windturbines 

windturbines die door samenhang in onderlinge afstand en verschijningsvorm deel uitmaken 
van een visuele eenheid van meerdere windturbines, binnen het plangebied. 

1.14 nutsYoorzieningen 

voorzieningen ten behoeve van het open bare nut, zoals transformatorhuisjes, 
gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, 
telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van openbaar vervoer, voorzieningen ten behoeve 
van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie. 

1.15 opstelplaats 

een verharde plek ten behoeve van het bouwen van en het onderhoud aan een windturbine. 

1.16 peil 
a. voor gebouwen binnen 5 m afstand van een weg: de hoogte van de kruin van weg; 
b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van 

het aansluitende afgewerkte maaiveld, op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan. 

1.17 rotor 

het samenstelsel van drie rotorbladen (ook wei wieken genoemd) en hub (ook wei de neus 
genoemd) van een windturbine. 

1.18 rotordiameter 

de diameter van de cirkel die door de tip (het uiteinde) van een rotorblad (wiek) wordt 
beschreven. 

1.19 Toetsingskader defensieradar 

het Toetsingskader defensieradar van het Ministerie van Defensie. 

1.20 windturbine 

een bouwwerk ter opwekking van elektriciteit door benutting van windkracht. 

180109.15653.00 Adviesbureau RBOl 
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Artikel2 Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als voigt gemeten: 

2.1 bouwhoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes 
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

2.2 afstand tussen bouwwerken, geen windturbines zijnde 
de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot 
perceelsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 

2.3 afstand tussen windturbines 

de afstand tussen windturbines onderling wordt gemeten vanuit het hart van de mast van de 
windturbine. 

2.4 breedte, lengte en diepte van een bouwwerk 

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de 
scheidingsmuren. 

2.5 oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk. 

2.6 de breedte van een gebouw 

van en tot de buitenkant van een zijgevel dan wei het hart van een gemeenschappelijke 
scheidingsmuur, met dien verstande, dat wanneer de zijgevels verspringen of niet evenwijdig 
lopen, het gemiddelde wordt genom en van de kleinste en de grootste breedte. 

2.7 de bouwhoogte van een windturbine 

vanaf peil tot aan de (wieken)as van de windturbine. 

Adviesbureau RBOl 
Rotterdam I Middelburg 
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Agrarisch 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het uitoefenen van agrarische bedrijven, met uitzondering van niet-grondgebonden 
agrarische bedrijven en glastuinbouw; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'verkeer': tevens voor wegen en opstelplaatsen ten behoeve 
van de bouw en het onderhoud van windturbines; 

c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, 
parkeervoorzieningen en laad- en losvoorzieningen. 

3.2 Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd; 
b. de bouwhoogte van terrein- en eriafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m; 
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt ten hoogste 

3 m. 

3.3 Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels: 

de oppervlakte van opstelplaatsen ter plaatse van de aanduiding 'verkeer' bedraagt per 
windturbine: 
1. indien 5 windturbines worden gebouwd: ten hoogste 1. 900 m2; 
2. indien 6 windturbines worden gebouwd: ten hoogste 1.400 m 2 . 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam I Middelburg 
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Artikel4 8edrijf - Windturbine 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf - Windturbine' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de opwekking van windenergie door mid del van windturbines; 
b. opstelplaatsen ten behoeve van de bouw en het onderhoud van windturbines; 
c. ter plaatse van de aanduiding 'agrarisch': tevens voor de uitoefening van agrarische 

bedrijfsactiviteiten, als bedoeld in artikel 3.1; 
d. ter plaatse van de aanduiding 'verkeer' : tevens voor wegen ten behoeve van de bouw en 

het onderhoud van windturbines; 
e. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals nutsvoorzieningen en water. 

4.2 Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

4.2.1 Aantal windturbines 
a. het minimumaantal windturbines bedraagt ten minste het met de aanduiding 

'mininumaantal windturbines' aangegeven aantal; 
b. het maximumaantal windturbines bedraagt ten hoogste het met de aanduiding 

'maximumaantal windturbines' aangegeven aantal. 

4.2.2 Maatvoering windturbines 
a. de minimale bouwhoogte van een windturbine bedraagt ten minste de met de aanduiding 

'minimale bouwhoogte em)' aangegeven bouwhoogte; 
b. de maximale bouwhoogte van een windturbine bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 

'maximale bouwhoogte em)' aangegeven bouwhoogte; 
c. de rotordiameter van een windturbine bedraagt ten minste 82 m; 
d. de rotordiameter van een windturbine bedraagt ten hoogste 101 m; 
e. de rotordiameter, de bouwhoogte en de vormgeving van de windturbines dienen hetzelfde 

te zijn. 

4.2.3 Opstelling en onderlinge afstand tussen windturbines 
a. de draairichting van de windturbines dient gelijk te zijn; 
b. de afstand tussen de windturbines dient gelijk te zijn; 
c. de afstand tussen de windturbines onderling bedraagt: 

1. indien 5 windturbines worden gebouwd: ten minste 380 m; 
2. indien 6 windturbines worden gebouwd: ten minste 305 m. 

4.2.4 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt ten hoogste 4 m. 

4.3 Nadere eisen 

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de maximale rotordiameter van windturbines 
in verband met de gewenste uniformiteit binnen de Windparken Dintel en de mogelijke 
landschappelijke effecten. 

180109.15653.00 Adviesbureau RBOl 
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4.4 Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels: 

a. met betrekking tot de uitoefening van agrarische bedrijfsactiviteiten geldt dat dit gebruik 
niet mag leiden tot een verminderde bereikbaarheid en toegankelijkheid van de 
windturbines; 

b. windturbines waarvoor na toetsing aan het Toetsingskader defensieradar geen positief 
advies is ontvangen van het Ministerie van Defensie zijn niet toegestaan. 

4.5 Afwijken van de gebruiksregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 4.4 sub b voor het 
bouwen van windturbines met inachtneming van de volgende regels: 

a. aangetoond is dat door dit type windturbine op basis van het Toetsingskader defensieradar 
geen onaanvaardbare radarverstoring plaatsvindt~ 

b. alvorens omgevingsvergunning te verlenen wint het bevoegd gezag positief advies over 
radarverstoring in bij het Ministerie van Defensie. 

4.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
4.6.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de 
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van de dagrecreatie in de vorm van voet-, 
fiets- en ruiterpaden, picknickplaatsen en parkeerplaatsen; 

b. het vellen en rooien van houtgewas ten behoeve van randbeplanting in agrarische 
bouwpercelen; 

c. het aanleggen van waterlopen en het vergraven, verruimen en dempen van bestaande 
waterlopen; 

d. het verlag en van de bodem en het afgraven van gronden, tenzij daarvoor een vergunning 
krachtens de Ontgrondingswet is vereist, en het egaliseren van gronden. 

4.6.2 Uitzondering op het aanlegverbod 

Het verbod van lid 4.6.1 is niet van toepassing voor: 

a. werkzaamheden in het kader van bestemmingen zoals genoemd in het lid 4.1 en 
bijbehorende functies; 

b. andere werken, behorende bij het normale onderhoud, gebruik en beheer; 
c. het aanleggen van verhardingen ten behoeve van in- en uitritten ; 
d. andere werken die op het moment van het van kracht worden van het plan in uitvoering 

waren of konden worden uitgevoerd krachtens een v66r dat tijdstip geldende of 
aangevraagde vergunning. 

4.6.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
a. een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 4.6.1 mag aileen worden verleend indien door 

de uitvoering van het andere werk, dan wei door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te 
verwachten gevolgen, geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden 
en/of functies die het plan beoogt te beschermen, tenzij hieraan door het stellen van 
voorwaarden voldoende tegemoet kan worden gekomen; 

b. bij de afweging als bedoeld in sub a wordt in ieder geval betrokken het bepaalde in lid 4.1. 

Adviesbureau RBOl 
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Artikel 5 Verkeer 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De vcor 'Verkeer' aangewezen granden zjjn bestemd vcor: 

a. wegen ten behoeve van de bouw en het onderhoud van wlndturbines; 
b. voet- en fietspaden. 

5 .2 Bouwregels 

Op deze granden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze granden mogen ultsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zljnde, anders dan ten behoeve van de 

verkeersregeling, de wegaanduiding of de verlichting bedraagt ten hoogste 4 m. 

J80J09.J5653.oo Adviesl>ureJlu Reol 
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Artikel6 Leiding - Brandstof 

6.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Leiding - Brandstof' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar 
voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor een brandstoftransportleiding met een 
diameter van ten hoogste 8 inch en een druk van ten hoogste 80 bar. 

6.2 Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en geld en de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 6.1 genoemde bestemming uitsluitend 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten 
hoogste 3 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met 
inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels
uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, 
vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor 
zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de 
bestaande fundering. 

6.3 Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 6.2 onder b. De 
omgevingsvergunning wordt verleend, indien de bij de betrokken bestemming(en) behorende 
bouwregels in acht worden genom en en het belang van de leiding(en) door de bouwactiviteiten 
niet onevenredig wordt geschaad. 

6.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
6.4.1 Uitvoeringsverbod zander amgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Brandstof zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de 
volgende werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 
oppervlakteverhardingen; 

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen; 
c. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is 

aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties 
of apparatuur; 

d. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
e. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, 

mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

6.4.2 Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van lid 6.4: 1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning 
is verleend, zoals in lid 6.3 bedoeld; 

b. normaal onderhoud en beheer betreffen; 
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 
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6.4.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 6.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het 
leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad. 
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Hoofdstuk 3 Aigemene regels 

Artikel7 Anti-d u bbeltel regel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordellng van latere 
bouwplannen bUiten beschouwing. 
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Artikel8 Aigemene aanduidin.gsregels 

8.1 Vrijwaringszone - windturbine 
Op de gronden met de aanduiding 'VrijWarlngszone - windturbine' is wiekoverslag van de 
windturbine toegestaan. 

8.2 Luchtvaartverkeerzone - Toetsingsvlak defensieradar 
Op de gronden met de aanduiding 'Luchtvaartverkeerzone - Toetsingsvfak defensleradar' is het 
Toetsingskader defensieradar van het Mlnisterie van Defensie van toepassing. 

8.3 Beperkingen vanwege zone industrielawaai 
De bouw van nieuwe woningen (waaronder begrepen de splitsing van panden In meerdere 
woningen) is niet toegestaan binnen de aanduiding 'geluidzone - industrie'. 
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Attikel9 Aigemene wijzigingsregels 

9.1 Overschrijding bestemmingsgrenzen 

Burgemeester en wethouders kunnell de in het plan opgenomen bestemmingen wljzigen ten 
behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, v~~r zover zulks van belang is voor een 
technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wei voor zover zulks 
noodzakelijk is In verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen 
mogen echter ten hoogste 3 m bedragen. 

9.2 Windturbines met aen grotere rotordiameter 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het bouwen van windturbines met 
een grotere rotordiameter als bedoeld in lid 4.2.2 sub d met inachtname van de volgende 
regels: 

a. de rotordlameter van de windturbines bedraagt ten hoogste 112 m; 
b. aangetoond is dat door de grotere rotordiameter op basis van het Toetsingskader 

defensieradar geen onaanvaardbare radarverstoring plaatsvindt; 
c. alvorens tot toepassing van de wijziglngsbevoegdheid over te gaan winnen burgemeester 

en wethouders positlef advies over radarverstoring in bij het Ministerie van Defensie. 
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ArtikeJ 10 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 

De regels van stedenbouwkundige aard en de bereikbaarheidseisen van paragraaf 2.5 van de 
bouwverordening zijn ultsluitend van toepassing, veQr 20ver het betreft: 

a. bereikbaarheid van bouwwerken voer wegverkeer, brandblusvoorzieningen ; 
b. bereikbaarheid van gebouwen voar gehandicapten; 
c. de ruimte tussen bouwwerken; 
d. parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen. 
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Artikel 11 Overige regels 

11.1 Werking wettelijke regelingen 

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden ap het 
moment van vaststel11ng van het plan. 
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregel 

Artikel 12 Overgangsrecht 

12.1 Overgangsrecht bouwwerken 
Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als voigt: 

a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 
of in uitvoering is, dan wei gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor 
het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet 
wordt vergroot: 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a 
met maximaal 10%; 

c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met 
het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

12.2 Overgangsrecht gebruik 
V~~r gebruik luidt het overgangsrecht als voigt: 

a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 

b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, 
te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door 
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van 
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten; 

d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 13 Siotregel 

Deze regels worden aangehaald als 'Regels van het bestemmingsplan Windpark Oud Dintel' . 

180109.15653.00 Adviesbureau RBO! 
Rotterdam / Middelburg 



eindnoten 





Eindnoten 

1. SenterNovem, Handboek RisicQzonerlng Windturbines, 2e geactuallseerde versie, januarl 
2005. 
2. Mlnisterie van Defensie, Maximaal toelaatbare hoogte van objecten in de omgeving van 
luchtvaartterreinen en radars, DRMV I 2006021602, 27 oktober 2006 

Adv.esburNu RBOI 
R()tlet'dMn I Mlddetbutp 

180109.15653.00 





kaart(en) 




