
Gemeente 

Stidwest- Fryslän 

Uw kenmerk: -

Ons nummer: U16.001245 

111111111111 11111 1111 1111111111111111 11111 11111 1111111111111 
Behandeld door: mevrouw A. de Haan 
Telefoon: 140515 

Onderwerp: Ontwerpbeschikking ontheffing 
bouwbesluit 

Geachte heer De Groot, 

Windpark Fryslan B. V. 
T.a.v. de heer A. de Groot 
Duit 15 
8305 BB EMMELOORD 

Op 13 juli 2015 hebben wij uw verzoek àm ontheffing van het Bouwbesluit 2012 ontvangen. De 
ontheffing is aangevraagd vanwege de voorgenomen werkzaamheden aan het windpark Fryslan in 
het Ijsselmeer. De aanvraag is geregistreerd onder nummer UV 20150484. 

In artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de 
besluitvorming voor di t project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet 
ruimtelijke ordening van toepassing is. 

De bouw van het windpark betreft verschillende onderdelen die elkaar deels overlappen: 
• Het realiseren van de turbinefundaties, waarop de windturbines worden geplaatst; 
• Het aanleggen van de elektriciteitskabels tussen de turbines en van/ naar het 

transformatorstation; 
• Het bouwen van het transformatorstation; 
• Het opbouwen van de torendelen en het installeren van de hub en rotor. 

Kennisgeving ontwerp beschikking 
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Sudwest-Fryslan maken bekend dat zij in het kader 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen. Uw 
aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken worden op grond van artikel 3:16 van 
de Algemene wet bestuursrecht, zes weken ter inzage gelegd. Een exemplaar van de ontwerp 
beschikking treft u hierbij aan. 
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Nadere informatie 
Informatie over uw aanvraag is te verkrijgen bij team Vergunningen, telefoonnummer 14 0515. Wij 
zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur. Wilt u bij vragen of overleg het 
registratienummer bij de hand houden, zodat wij u vlot van dienst kunnen zijn. 

Met vriendelijke groet, 

he college van burgemeester en wethouders van S' d · est·F slan, 
t} gemeester, gemeen esecretaris, 

Bijlage(n): 
Ontwerpbeschikking 



Gemeente 

Sudwest- Fryslän 

Ontwerpbeschikking ontheffing bouwbesluit UV 20150497 

Burgemeester en Wethouders hebben op 13 juli 2015 een verzoek ontvangen voor een ontheffing 
van het Bouwbesluit 2012. Het verzoek betreft het buiten de reguliere tijden geluid producerende 
werkzaamheden uit te voeren, tijdens de realisatie van Windpark Fryslan. De aanvraag is 
geregistreerd onder nummer UV 20150497. 

ONTWERPBESCHIKKING: 

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 8.3 van het bouwbesluit de gevraagde 
ontheffing te verlenen. 

De ontheffing wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de 
vergunning. Tevens dient te worden voldaan aan de voorwaarden, zoals deze in bijlage 2 zijn 
aangegeven. 

Datum, • 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders van Sudwest-Fryslan, 
burgemeester, gemeentesecretaris, 

drs. H.H. Apotheker P. Zondervan 

Bent u het niet eens met deze ontwerpbeschikking? 
Bent u het niet eens met deze ontwerpbeschikking? Een ieder kan zienswijzen indienen. U doet dit 
door een brief te sturen naar Bureau Energieprojecten. 

Let erop dat u reageert binnen de termijn van ter inzage legging van zes weken van de 
ontwerpbeschikking. 

Stuur uw brief naar: 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt windpark Fryslan 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Ook is het mogelijk om uw zienswijze in te dienen op de informatieavond op 15 maart 2016 in 
Makkum. 



Inhoudsopgave 
De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van het ontwerpbesluit voor de ontheffing 
bouwbesluit voor het, buiten de reguliere tijden geluid producerende werkzaamheden uit te 
voeren, tijdens de realisatie van Windpark Fryslan op Breezanddijk en in het ijsselmeer. 

Bijlage 1: Overwegingen 
Bijlage 2: Voorschriften 



Bijlage 1 - Overwegingen 

In deze bijlage zetten wij uiteen welke overwegingen hebben geleid tot ons besluit. 

Ontvangst van de aanvraag 
Burgemeester en Wethouders hebben op 13 juli 2015 een verzoek ontvangen voor een ontheffing 
van het Bouwbesluit 2012. Het verzoek betreft het buiten de reguliere tijden geluid producerende 
werkzaamheden uit te voeren, tijdens de realisatie van Windpark Fryslan. 

Procedure 
Op 30 juni 2015 is op grond van 9d, tweede lid, Elektriciteitswet 1998 het onderhavige besluit 
aangewezen als besluit dat ook gecoördineerd wordt voorbereid en bekend gemaakt 

In artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de 
besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet 
ruimtelijke ordening van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn 
voor windpark Fryslan gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd 
door de minister van Economische Zaken (EZ). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 
3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met 
toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde 
lid, van de Wro. 

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor windpark Fryslan. Daarom is ook op dit besluit 
de rijkscoördinatieregeling van toepassing. 

De minister van EZ heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor windpark Fryslan 
bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het inpassingsplan en de andere besluiten als volgt 
voorbereid: 

op _ is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de 
Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis·aan-huisbladen en 
regionale dagbladen; 

op _ is door de minister van EZ een ontwerp van het besluit aan initiatiefnemer 
gezonden; 

het ontwerp van het besluit heeft van _ tot en met _ ter inzage gelegen 
bij de [_ 1; 
er is een informatieavond georganiseerd, op _ waarbij de mogelijkheid werd 
geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen. 

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierder lid, van de Wet ruimtelijke 
ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZ 
bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZ daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele 
huis·aan·huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en 
grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden apart geïnformeerd. 

Verzoek om ontheffing 
De bouwwerkzaamheden ten behoeve van het windpark vinden plaats binnen het kader van het 
Bouwbesluit 2012, waarin in artikel 8.3 lid 1 en lid 2 staat opgenomen dat de 
bouwwerkzaamheden van maandag tot zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur moet worden 
uitgevoerd. Daarbij is de maximale geluidsbelasting voor de omgeving gedefinieerd. De 
achtergrond hiervan is het beperken van de geluidsbelasting op de gevel van woningen. Op 
basis van artikel 8.3 lid 3 van het bouwbesluit kan een ontheffing worden verleend voor het 
werken na 19.00 uur. 

De tijdsperiode waarin de werkzaamheden plaatsvinden is thans nog niet bekend. 

Om beperkingen voor gebruikers van het Ijsselmeer en eventuele overlast als gevolg van de 
installatie zo beperkt mogelijk te houden, is het wenselijk om de bouwwerkzaamheden zo kort 
mogelijl< te laten duren . Ten behoeve van de bouw dient de omgeving lokaal te worden afgezet 



voor de scheepvaart en tijdens de bouw vinden diverse speciale transporten plaats voor de 
bouw die ingepast dienen te worden in de bestaande scheepvaart. 

De bouw van het windpark is in sterke mate afhankelijk van de weersomstandigheden door de 
locatie op het Ijsselmeer. Bij slechte weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden, 
vanwege veiligheidsredenen, niet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer het hard waait 
waardoor er geen hijswerkzaamheden mogelijk zijn. Om de bouw in een zo kort mogelijk 
tijdsbestek te kunnen laten verlopen is het dan ook wenselijk de tijdsramen waarbinnen wel 
gewerkt kan worden ten volste te benutten en daarmee de doorlooptijd van de bouw zo kort 
mogelijk te laten zijn. 

Aanvullend geldt dat de tijdsramen die voor werkzaamheden van verschillende onderdelen 
nodig zijn gemiddeld 6-8 uur bedragen en tussentijds niet kunnen worden gestopt, vanwege de 
veiligheid voor de installatieteams. Wanneer werkzaamheden zijn gestart, is het wenselijk deze 
ook direct af te kunnen ronden. 

Vanwege het voorgaande is het noodzakelijk en wenselijk om ook in de avond- en nachtperiode 
bouwwerkzaamheden te kunnen verrichten. Daarbij dient te worden voorkomen dat onaanvaardbare 
hinder naar de omgeving optreedt 

Voor de werkzaamheden voor de bouwen aanleg van Windpark Fryslan is door u een 
ontheffing van het Bouwbesluit aangevraagd voor het werken in de avond- en nacht periode 
(19.00-07.00 uur) van maandagochtend 07.00 uur tot en met zaterdagavond 23.00 uur. 

Aangezien de geluidsbelasting ten gevolge van de bouwwerkzaamheden afhankelijk is van het type 
fundatie en windturbine, de 
installatieprocedure en het materiaal dat daarvoor wordt gebruikt, wordt een maximum waarde 
ingesteld voor de avond- en nachtperiode van respectievelijk 45 dB(A) en 40 dB(A) ter 
hoogte van de woonboot, de camping en de rand van het stiltegebied in Waddenzee. 

Naar aanleiding van de aanvraag is aan de aanvrager verzocht om: 
- aan te tonen dat de grenswaarde van 45 dB(A) in de avondperiode geborgd wordt tijdens het 

heien. 
- aan te tonen dat er aan de maximale blootstellingsduur in dagen uit het bouwbesluit kan worden 

voldaan. 

Op 27 november 2015 is er door de aanvrager een aanvullende onderbouwing ingediend waaruit 
blijkt dat er ter plaatse van enkele turbineposities niet aan de avondwaarde van 45 dB)A) kan 
worden voldaan bij heiwerkzaamheden. In figuur 1 op bladzijde 2 van de Notitie d.d. 27-11-2015 is 
aangegeven welke windturbines binnen een afstand van 2,1 km liggen van de woonboot, camping en 
stiltegebied. Binnen deze contouren mag in de avondperiode (na 19.00 uur) niet geheid worden 
omdat dan de grenswaarde van 45 dB(A) overschreden wordt. 

Ook is in het rapport aangegeven dat de langtijdgemiddelde geluidsbelasting op gevoelige objecten 
als gevolg van heiwerkzaamheden maximaal 52 dB(A) (Laeq)betreft. Deze maximale waarde valt 
onder de dagwaarde van 60 dB(A). Aangezien er met heien niet boven de 60 dB(A) langtijd 
gemiddelde waar uit wordt gekomen, kan worden voldaan aan de maximale blootstellingsduur 
voor bouwlawaai uit het bouwbesluit 2012. 



Bijlage 2 - Gewaarmerkte stukken 

De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkt 
stuk bijgevoegd, deze maken onderdeel uit van deze omgevingsvergunning: 

Toelichting aanvraag ontheffing bouwbesluit Bouwfase Windpark Fryslan, d.d. 13-7-2015 
aanvulling aanvraag ontheffing bouwbesluit Windpark Fryslan, d.d . 1-9-2015 
Notitie aanvullende onderbouwing bouwbesluit d.d . 27-11-15 



Bijlage 3 - Voorschriften 

Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden. U bent verplicht zich aan deze voorschriften te 
houden. De volgende voorschriften zijn van toepassing: 

Het is niet toegestaan op zon· en algemeen erkende feestdagen activiteiten uit te 
voeren, waarbij de zondag start op zaterdag 23:00 uur en eindigt op maandag 
07:00 uur; 
De definitieve bouwplanning zal tijdig ingediend moeten worden bij de gemeente 
de bewoners in de directe omgeving waar de werkzaamheden plaatsvinden worden daarvan 
door u minimaal een week van tevoren in kennis gesteld; 
Het werkzame personeel wordt voor uitvoering van de werkzaamheden 
geïnstrueerd om geluidshinder te beperken 
Deze ontheffing moet op eerste vordering van ambtenaren der politie en de daartoe 
bevoegde ambtenaren van de gemeente ter inzage worden gegeven door de 
eerstverantwoordelijke bij de werkzaamheden; 
Om hinder te beperken worden apparaten die niet worden gebruikt uitgeschakeld; 
Bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de best 
beschikbare stille technieken; 
In figuur 1 op bladzijde 2 van de Notitie d.d. 27-11-2015 is aangegeven welke windturbines 
binnen een afstand van 2,1 km liggen van de woonboot, camping en stiltegebied. Binnen 
deze contouren mag in de avondperiode (na 19.00 uur) niet geheid worden omdat dan de 
grenswaarde van 45 dB(A) overschreden wordt tenzij er, door middel van akoestisch 
onderzoek blijkt dat er voldaan kan worden aan de waarde van 45dB(A). Dit onderzoek dient 
dan voorafgaand aan de betreffende werkzaamheden ter goedkeuring worden overlegd; 




