
Gemeente 

Süclwest-frys\din 

Beschikking ontheffing bouwbesluit UV 20150497 

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

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, 27 september 2016 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders van Südwésï^Tyslan, 
burgemeester, ^ j - g r ' / ' ^ gemeentesecretaris. 

Bent u het niet eens met dit besluit? 
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor het indienen van een 
beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter 
inzage is gelegd. Een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen 
zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep 
instellen. 

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het 
beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van 
de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het 
wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 

BESCHIKKING: 



Inhoudsopgave 
De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van het besluit voor de ontheffing bouwbesluit 
voor het, buiten de reguliere t i jden geluid producerende werkzaamheden uit te voeren, ti jdens de 
realisatie van Windpark Fryslan op Breezanddijk en in het IJsselmeer. 

Bijlage 1: Overwegingen 
Bijlage 2: Voorschriften 



Bijlage 1 - Overwegingen 

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

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

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

In artikel 9b, eerste l id, 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 
ruimteli jke ordening van toepassing is. Dat wi l 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 l id, in samenhang met artikel 3.35, vierde l id, 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 l id, in samenhang met artikel 3.35, vierde 
l id, 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 3 maart 2016 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 3 maart 2016 is door de minister van EZ een ontwerp van het besluit aan 
init iatiefnemer gezonden; 

het ontwerp van het besluit heeft van 4 maart tot en met 14 april 2016 ter inzage 
gelegen bij de gemeente Südwest-Fryslan, Marktstraat 15 te Sneek 

er is een informatieavond georganiseerd, op 15 maart 2016, waarbij de mogelijkheid 
werd geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen. 

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierder l id, van de Wet ruimtel i jke 
ordening worden dit besluit en de andere besluiten gel i jkt i jdig 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 ontheff ing 
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 
mogelijk 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 z i jn. 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 doorloopti jd van de bouw zo kort 
mogelijk te laten zi jn. 

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

Aangezien de geluidsbelasting ten gevolge van de bouvwerkzaamheden 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 
bl i jkt 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. 

Zienswijzen 
Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van de ontwerp
besluiten voor het project windpark Fryslan zijn in totaal 306 zienswijzen en reacties 
binnengekomen waarvan 182 uniek. Zie de Antwoordnota zienswijzen Windpark Fryslan d.d. 8-9-
2016 voor een overzicht van de behandeling van de zienswijzen. In deze antwoordnota vindt u ook 
de reacties op de inhoudelijke punten uit de zienswijzen die niet specifiek zi jn, respectievelijk over 
alle ontwerpbesluiten gaan. 

Tegen het ontwerp van dit besluit zijn zienswijzen ingediend. In de genoemde antwoordnota vindt u 
de inhoudelijke reacties op de zienswijzen voor zover deze niet zi jn opgenomen in het besluit zelf. 



De Antwoordnota zienswijzen Windpark Fryslan d.d. 8-9-2016 maakt, voor zover de zienswijzen zich 
richten tegen het ontwerp van onderhavig besluit, onderdeel uit van het besluit. In de 
antwoordnota is aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven om het onderhavige besluit aan te 
passen. 



Bijlage 2 - Gewaarmerkte stukken 

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

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 
Antwoordnota zienswijzen Windpark Fryslan d.d. 8-9-2016 



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 t i jdig 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 polit ie 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 bouv/werkzaamheden 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 bl i jkt dat er voldaan kan worden aan de waarde van 45dB(A). Dit onderzoek dient 
dan voorafgaand aan de betreffende werkzaamheden ter goedkeuring worden overlegd; 


